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RESUM 
 

Durant els darrers anys, diferents països desenvolupats han adquirit compromisos en matèria de 
reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, a través del protocol de Kyoto, fet que els obliga a 
promocionar l’ús de les energies renovables en els seus països. 
 
Tot i així, la projecció de futur que tenen les energies renovables, no obeeix únicament a l’aprovació de 
normativa específica i a la implementació de polítiques actives per part d’alguns dels països signants del 
citat protocol. 
 
Al marge de models productius o econòmics més o menys innovadors, en l’actualitat l´ús  de les energies 
renovables emergeix amb força entre la ciutadania com una nova filosofia, que desitja conjugar el 
benestar social amb el desenvolupament energètic sostenible. 
 
En aquest sentit, augmenta any rere any la instal·lació d’equips de variada potència per produir energia 
elèctrica “neta”, que posteriorment s’aprofita per a consums autònoms, o que s’entrega a la xarxa de 
distribució elèctrica. 
 
Precisament, la primera part del present projecte té com a objectiu el disseny complet, tant tècnic com 
econòmic, d’una instal·lació de generació elèctrica mitjançant mòduls fotovoltaics. La instal·lació estarà 
ubicada en una parcel·la urbana de Vilanova i la Geltrú, província de Barcelona. 
 
Com que la parcel·la es troba dins del Polígon Industrial Mas del Notari est, existeix la possibilitat de 
connectar-se a la xarxa de distribució elèctrica amb facilitat, aprofitant un dels centres de transformació 
ja presents en la parcel·la. 
 
Punts tractats: 
 

 Radiació solar disponible, dimensionament, inclinació i orientació dels mòduls FV. 

 Determinació de la capacitat del conjunt de mòduls i de la resta de components del sistema. 

 Càlcul del cablejat i elements de protecció. 
 
Documents: 
 

 Memòria descriptiva amb el plantejament del projecte i la presentació de resultats. 

 Memòria de càlcul amb el dimensionament del conjunt de la instal·lació. 

 Plànols de situació, descriptius i de conexionament dels components. 

 Plec de condicions tècniques referent a la execució de les obres. 

 Amidaments i pressupost de la instal·lació. 
 
La segona part del projecte, estarà formada per la simulació del comportament dels mòduls FV 
mitjançant l’aplicació Simulink del software de MATLAB. Amb aquesta simulació es podrà obtenir les 
corbes característiques que permeten trobar dades com el voltatge en circuit obert (Voc), la corrent de 
curtcircuit (Isc) i el punt de màxima potència (MPP). 
 
A més, també es realitzarà el monitoratge d’un mòdul FV a petita escala, mitjançant el disseny de 
diferents sensors. Per la adquisició de les dades s’utilitzarà el software LabVIEW, a través de la targeta 
d’adquisició de dades DAQ NI USB 6009. 
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ABSTRACT 

 
Over the last few years, different developed countries have acquired commitments to reduce 
greenhouse gas emissions, through the Kyoto protocol, which forces them to promote the use of 
renewable energies in their countries.  
 
However, the future projection of renewable energies does not only follow the approval of specific 
regulations and the implementation of active policies by some of the signatory countries of the 
mentioned protocol.  
 
Apart from more or less innovative productive or economic models, the use of renewable energies is 
emerging strongly among citizens as a new philosophy, which wants to combine social welfare with 
sustainable energy development.  
 
In this sense, it increases year after year the installation of equipment of varied power to produce "clean" 
electrical energy, which is subsequently used for autonomous consumption, or that is delivered to the 
electrical distribution network. 
 
Precisely, the first part of the present project aims at the complete, technical and economic design of an 
installation of electric generation through photovoltaic modules. The installation will be located in an 
urban plot of Vilanova i la Geltrú, in the province of Barcelona.  
 
Points treated:  
 

 Solar radiation available, sizing, inclining and orientation of the FV modules. 

 Determination of the capacity of modules and the rest of the components of the system. 

 Calculation of wiring and protection elements. 
 
Documents:  
 

 Descriptive report with the project approach and the presentation of results. 

 Calculation report with the size of the set of the installation. 

 Situation plans, descriptions and connection of the components. 

 Specification of technical conditions regarding the execution of the works. 

 Amounts and budget of the installation. 
 
The second part of the project, will be formed by the simulation of the behavior of the FV modules 
through the Simulink application of the MATLAB software. With this simulation you can obtain the 
characteristic curves that allow finding data such as the open circuit voltage (Voc), the short-circuit 
current (Isc) and the maximum power point (MPP). 
 
In addition, the monitoring of a small scale FV module will also be carried out, through the design of 
different sensors. For the acquisition of the data LabVIEW software will be used, through the data 
acquisition card DAQ NI USB 6009. 
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1. OBJECTE I ABAST 

 
L' objecte del present treball de final de grau es divideix en dos blocs, el primer és la descripció i 
justificació d'una instal·lació solar fotovoltaica de 100 KW connectada a la xarxa elèctrica i, el segon, 
realitzar el monitoratge d'energia d'un panell fotovoltaic a través dels senyals adequadament 
condicionats provinents de certs sensors. 
 
Per al disseny de la instal·lació es realitzarà un estudi a fons dels diferents elements que la formen, 
escollint els més adequats segons les seves característiques, i l'estudi legislatiu i econòmic pertinent pel 
tipus d'instal·lació tenint en compte la viabilitat tècnica-econòmica de la mateixa. 
 
Pel que es refereix al monitoratge i control paramètric, s'escolliran una sèrie de sensors que, mitjançant 
el condicionament adient dels seus senyals, ens permetran utilitzar les dades que ens proporcionen per 
crear un panell de control mitjançant l'entorn LabVIEW de National Instruments. 
 

2. MOTIVACIÓ I JUSTIFICACIÓ 

 
És una realitat que en els darrers anys les energies renovables o netes han esdevingut un pilar fonamental 
de la producció d'energia a nivell mundial. Malgrat la creixent demanda d'aquest tipus d'energies a tot 
el món, espanya es troba a la cua en relació amb la inversió i projecció en projectes que involucrin 
energies renovables, tot i tenir unes condicions molt òptimes per l'aprofitament d'aquest tipus 
d'energies. 
 
Durant els estudis de Batxillerat de la branca tecnològica, ja se'm va despertar la curiositat pel món de 
les energies renovables i la sostenibilitat. Quan vaig començar els estudis de grau en enginyeria 
electrònica industrial i automàtica, vaig ser conscient de la relació directe de la tecnologia amb la 
implementació d'instal·lacions amb un aprofitament òptim de l'energia. 
 
Per la realització d'aquest treball he escollit l'energia solar fotovoltaica, una de les energies amb més 
projecció, ja que, apart de tenir una font inesgotable a escala humana (el sol), és una energia que no 
requereix molt d'espai i ens permet aprofitar zones desaprofitades, com teulades, façanes o terrenys no 
aptes per explotacions ramaderes o cultius. A més, Catalunya i Espanya són llocs ideals ja que tenen uns 
nivells de radiació molt elevats respecte altres zones de la resta d'Europa. 
 
Per tant, amb un estudi econòmic que contempli les diferents opcions del mercat per escollir els 
elements més adients per cada instal·lació, i amb un estudi de la zona geogràfica on es desitja 
implementar, genera la possibilitat de dissenyar una instal·lació solar fotovoltaica sense grans dificultats. 
 
Tenint en compte tots els aspectes esmentats i en la possibilitat de crear un sistema de control autònom 
dels paràmetres d'una instal·lació com la d'aquest projecte, amb la finalitat d'ajudar en el disseny de les 
instal·lacions i en l'obtenció d'un sistema de monitoratge i control d'energia d'aquestes sense la 
necessitat de grans elements de monitoratge. 
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3. ANTECEDENTS 

 
Davant de la creixent demanada d'energia en la societat, cada vegada es fa més evident la necessitat 
d'incorporar mètodes alternatius al sistema de producció tradicional d'energia, basat majoritàriament 
en les centrals de generació tèrmica i nuclear, que ocasionen impactes negatius en el medi ambient. 
 
Una sèrie de factors combinats entre l'economia, el canvi climàtic, moviments demogràfics i tecnologia, 
han posat en marxa una transformació generalitzada del sistema energètic global, on les oportunitats de 
feina, negoci o rendibilitat econòmica estan donant pas a la creació d'una xarxa empresarial que fa deu 
anys era impensable. 
 

3.1 LES ENERGIES RENOVABLES 
 

3.1.1 ENERGIES ALTERNATIVES – ENERGIES RENOVABLES 

 
Es denomina energia alternativa, o més pròpiament fonts d'energia alternatives, a les fonts d'energia 
plantejades com alternativa a les tradicionals. Tot i no haver-hi un consens generalitzat, s'inclourien dins 
d'energies alternatives totes les fonts d'energia que no impliquen la crema de combustibles fòssils (carbó, 
petroli i gas). Incloent-hi, per tant, l'energia nuclear. 
 
Per altre banda, una energia renovable, seria l'energia que s'obté de fonts naturals virtualment 
inesgotables, ja sigui per la immensa quantitat d'energia que contenen, o perquè són capaces de 
regenerar-se per mitjans naturals. 

 

3.1.2 TIPUS D'ENERGIES RENOVABLES 

 
Les fonts renovables d'energia es poden classificar en dos categories: netes o no contaminants i 
contaminants. 
 
Entre les no contaminants, ens trobem amb: 
 

 El sol: energia solar tèrmica i energia solar fotovoltaica. 

 El vent: energia eòlica. 

 Els rius i corrents d'aigua dolça: energia hidràulica o hidroelèctrica. 

 Els mars i oceans: energia mareomotriu, energia de les ones i energia dels corrents marins. 

 L'arribada de masses d'aigua dolça a masses d'aigua salada: energia blava. 

 La calor de la terra: energia geotèrmica. 
 
En canvi, les contaminants, s'obtenen a partir de matèria orgànica o biomassa, i es poden utilitzar 
directament com a combustible (matèries vegetals sòlides), o bé transformant-los, a través de processos 
de fermentació orgànica o mitjançant reaccions de transesterificació, en combustibles com el biodièsel, 
el biogàs o el bioetanol. 
 
Aquestes fonts renovables contaminants tenen el mateix problema que l'energia produïda pels 



 Memòria 

  

DISSENY D’UNA INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA CONNECTADA A XARXA AMB MONITORATGE D’ENERGIA. 3 

 

combustibles fòssils: en la combustió generen diòxid de carboni, i a vegades són encara més 
contaminants degut a que la combustió no es tan neta, emetent sutge  i altres partícules sòlides. Tot i 
així, s'engloben dins de les energies renovables, ja que mentre es puguin cultivar els vegetals que les 
produeixen no s'esgotaran. 
 

3.1.3 LES ENERGIES ALTERNATIVES I EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 
 
El debat entre energies alternatives i convencionals  no és una simple classificació de les fonts d'energia, 
sinó que representa un canvi que tindrà que produir-se necessàriament al llarg del segle XXI. Però és 
important tenir en compte que les energies alternatives, tot i ser renovables, també són finites i com 
qualsevol recurs natural tindran un límit d'explotació. 
 
Per tant, encara que puguem realitzar el canvi total cap aquest tipus d'energies de manera gradual i 
continuada, no sembla possible poder continuar amb el model econòmic actual basat en l'expansió i el 
creixement continuat. De tot això sorgeix el concepte de desenvolupament sostenible. 
 
El terme de desenvolupament sostenible, formalitzat per primera vegada en el document conegut com 
Informe Brundtland el 1987, sorgit de la Comissió Mundial de Medi Ambient i Desenvolupament de les 
Nacions Unides, creada a l'Assemblea de les Nacions Unides de 1983, incloïa una de les definicions més 
reconegudes avui dia: "El desenvolupament sostenible és el desenvolupament que satisfà les necessitats 
del present sense comprometre la capacitat de les generacions futures per satisfer les seves pròpies 
necessitats". 
 
La definició és vaga, però hàbilment va capturar dues qüestions fonamentals: 
 

 el problema de la degradació del medi ambient que va de la mà amb el creixement econòmic, i 
 

 la necessitat de seguir creixent per alleujar la pobresa a tot el món. 
 
El nucli de la corrent principal del pensament sostenible s'ha convertit en la idea de les tres dimensions, 
social, ambiental i sostenibilitat econòmica. 
 

 
Fig. 3.1 Representació visual del desenvolupament sostenible ideal, mostrant la relació entre les tres dimensions. 

 
 

Basant-nos en les següents premisses, s'aconseguiria millorar el model actual d'energia elèctrica, 
avançant cap el desenvolupament sostenible: 
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 Integrar al màxim l'ús d'energies renovables de manera fiable, aportant solucions 
d'emmagatzematge i enfortint la capacitat i monitoratge de les xarxes de distribució. 

 

 Augmentar l'ús de fonts netes, davant l'ús de combustibles fòssils i de la fissió nuclear. 
 

 Optimitzar l'ús d'aparells electrònics i electrodomèstics en general, conscienciant a la societat 
de la importància del estalvi energètic i del no malbaratament de l'energia. 

 

 Potenciar l'autoconsum a través d'energies renovables, especialment en petita i mitjana 
potència, fet que comportarà la creació de milers de llocs de treball verds, i minimitzarà 
l'impacte de les instal·lacions elèctriques en l'entorn. 

 

3.1.4 AVANTATGES I DESAVANTATGES DEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 
 
Es citen a continuació, alguns del avantatges i inconvenients que presenta el desenvolupament 
sostenible, en la generació d'energia elèctrica: 
 

 No es produeixen gasos d'efecte hivernacle ni altres emissions, en contra del que succeeix amb 
els combustibles, tan fòssils com renovables. 

 

 És una font d'energia inesgotable: El sol, pot abastir aquestes fonts d'energia (radiació solar, vent, 
etc.) durant els pròxims quatre mil milions d'anys. 

 

 Distribució geogràfica i naturalesa difusa (intensitats baixes d'energia) de les energies renovables; 
una instal·lació fotovoltaica en un habitatge ubicat en una zona del nord d'Europa, haurà 
d'instal·lar més metres quadrats de panells fotovoltaics, que una altre del sud amb el mateix 
consum elèctric. 

 

 Es poden generar problemes ecològics particulars i localitzats; centrals hidroelèctriques que 
alteren el cabal dels rius, aerogeneradors perillosos per les aus, integració en el paisatge, etc. 

 

 Irregularitat en la producció d'energia elèctrica sostenible: un consum permanent en el temps, 
exigeix mitjans d'emmagatzematge (ús de bombes en sistemes hidràulics, bateries, futures piles 
de combustible d'hidrogen, etc.). 

 

 Gestió de les xarxes elèctriques: si la producció d'energia elèctrica a partir de fonts renovables 
es generalitzés, els sistemes de distribució i transformació s'haurien de revisar completament; 
s'hauria de duu a terme una gestió “activa” del sistema, per garantir-ne el seu equilibri. 

 

3.1.5 ESTAT ACTUAL I PROJECCIÓ DE FUTUR DE LES ENERGIES RENOVABLES A NIVELL MUNDIAL 
  
Des de fa anys GreenPeace, el Consell Mundial de l'Energia Eòlica i l'Agència Espacial Alemanya (DLR, per 
les sigles en alemany) han publicat una sèrie d'informes [R]evolució Energètica, que reflecteixen 
escenaris mundials, regionals i nacionals, basats en els informes Perspectives de l'Energia en el Món de 
l'Agència Internacional de la Energia (AIE) com escenari habitual de referència. 
 
En l'informe Especial sobre Energies Renovables (SRREN, per les sigles en anglès) del IPCC s'han analitzat 
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més de 160 escenaris energètics mundials per obtenir una visió completa de quin podria ser el paper de 
les energies renovables en la reducció d'emissions de CO2 a nivell mundial i regional. És, per tant, l'anàlisi 
científic més complet disponible fins el moment. D'aquests 160, s'han seleccionat tres escenaris de 
mitigació per un anàlisis més profund, sent un d'ells l'escenari del informe [R]evolució energètica. 
 
En el següent gràfic podem veure la producció a nivell mundial d'energia elèctrica, desglossada segons 
el seu origen; fins l'actualitat el carbó segueix sent la principal font d'energia, i la eòlica  la més abundant 
dins de les energies renovables. 
 
S'inclou així mateix una projecció del consum segons GreenPeace dels pròxims 40 anys en base a 
l'escenari extret dels informes [R]evolució energètica. 

 
 

 
 

Fig. 3.2 Mercat mundial de centrals de generació d'energia: els darrers 40 anys i una projecció dels pròxims 40. 

 
La projecció de GreenPeace presenta l'expansió més ambiciosa de les energies renovables a nivell 
mundial, sent només necessari  utilitzar un 2% del potencial tècnic mundial de les energies renovables 
per assolir una participació de les energies renovables d'un 77% en tot el món pel 2050. Sota l'escenari 
de la [R]evolució energètica, el 95% de la generació d'electricitat en el món provindria de fonts d'energia 
renovable. 
 
Tot i així, en l'actualitat, existeix una asimetria en la producció d'energia elèctrica renovable a nivell 
mundial; variant segons la riquesa, situació geogràfica o nivell de desenvolupament. 
 
A continuació, apareixen els sis països que lideren el rànquing en capacitat instal·lada elèctrica renovable 
total en 2016, en ordre d'importància: 
 

 Xina: 
Segons l'Administració Nacional d'Energia, a finals de 2016, xina ha duplicat les instal·lacions 
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fotovoltaiques, dotant aquest país d'una capacitat de 77.420 GW/h. Tot i ser el productor d'energia solar 
més gran del món i tenir previst invertir 364 mil milions de dòlars en energies renovables, al ser un dels 
països més poblats del món les renovables només representen una quarta part de la producció 
energètica xinesa. 
 

 Estats Units: 
La participació en la generació renovable els situa al capdavant en producció d'energia eòlica, usant 
també hidroelèctrica, biomassa, solar i geotèrmica. La combinació de totes les energies renovables 
genera 549.500 GW/h al país, suposant només un 10% de l'energia total consumida. 
 
 

 Brasil: 
Segons dades de la EPE a Brasil, el 85.4% de l'energia consumida al país prové de fonts renovables, 
mantenint un creixement del 27%  en energies netes cada any des de 1990. 
Al 2012, el país va generar 451.100 GW/h, provinent la majoria d'energia hidroelèctrica, seguit per 
l'eòlica i la biomassa. 
 

 Canadà: 
Aquest país va aconseguir que la energia hidroelèctrica suposes un 59% de tota l'energia consumida 
durant el 2006, generant prop de 400.000 GW/h. 
A l'any 2012, l'energia consumida provinent de fonts renovables suposava el 65% del total, mantenint 
l'enorme impacte de l'energia hidroelèctrica, usant també eòlica, biomassa i solar. 
 

 Índia: 
Degut a l'enorme població i indústria  de la que disposen, és un cas semblant a xina, suposant les energies 
renovables un 20% de la mescla energètica del país i generant un total de 200.000 GW/h provinents de 
fonts renovables. 
No obstant això, tenen plans ambiciosos, prevenint que l'any 2027 el 60% de la seva electricitat 
consumida provingui de les energies renovables. Superant per molt el 40% en l'any 2030 al que es van 
comprometre a París. 
 
 

 Alemanya: 
Per últim, destacar que el maig de 2016 Alemanya va assolir una fita històrica: que casi bé tota la 
demanda del país estigues sostinguda per energies renovables. 
Tot i això, en un dia normal, només és consumeix un 32.6% en la mescla energètica del país provinent 
d'energies renovables, assolint un total de casi bé 200.000 GW/h en un país on es consumeix molta 
energia degut a l'enorme indústria de la que disposen. 
 
Pel que es refereix a la situació a Espanya, cal comentar que, degut a diverses mesures legislatives, com 
la suspensió d'ajudes, o la llei d'autoconsum elèctric, ha suposat que l'estat espanyol hagi perdut part  
del lideratge mundial en el camp de les energies renovables assolit els darrers anys. 
 
L'energia renovable més utilitzada al país és l'eòlica, amb un 19.1% de l'energia consumida. Seguida de 
la hidroelèctrica amb un 10%, la solar assoleix un 5.2%, i la termal suposa un 2%. En total, l'electricitat 
renovable que consumim, suposa un 40% del total. 
 
Un dels principals inconvenients és la manca d'inversió, ja que en els darrers anys ha caigut molt degut 
a la crisis financera. En el següent gràfic de IRENA (International Renewable Energy Agency), podem 
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comprovar que seguim tenint la mateixa capacitat instal·lada els anys 2013, 2014 i 2015. 

 

 
 

Fig. 3.3 Evolució de la capacitat instal·lada d'energies renovables els darrers anys a Espanya. 

 
Però el problema principal, és que al no poder generar més energia renovable, s'utilitzen més 
combustibles fòssils per la generació d'energia. Això comporta que en l'any 2015 s'hagin consumit menys 
renovables i molt més carbó i gas respecte el 2014, segons un informe de Xarxa Elèctrica Espanyola. 
 
Paral·lelament, l'augment de consum de combustibles fòssils, comporta un increment en les emissions 
de CO2. Per tant, en l'any 2015, es van tenir que pagar més en drets de carboni. Una estimació segons 
GreenPeace Espanya, indica que es van pagar sobre 100 milions d'euros addicionals en drets de carboni 
pels 14 milions de tones de CO2 degudes a l'entrada massiva de carbó (+22%) i gas (+17%). 
 
Per tant, si aquests milions d'excés que es paguen per l'augment de CO2 associats a la generació elèctrica, 
s'haguessin destinat el 2012, 2013 i 2014 en augmentar la generació d'energia renovable, s'estaria 
obtenint un benefici del capital invertit. 
 

3.2 L'ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
 

3.2.1 L'ENERGIA SOLAR 
 
L'energia solar és l'energia obtinguda mitjançant la captació de la llum i la calor emeses pel sol, que 
arriba a la terra en forma d'ones electromagnètiques. 
 
Aquesta energia necessita sistemes de captació i emmagatzematge, per tal d'aprofitar la radiació solar 
de diferents maneres: 
 

 Utilització directa: mitjançant la incorporació d'envidriaments i altres elements arquitectònics 
amb elevada massa i capacitat d'absorció d'energia tèrmica, és l'anomenada energia tèrmica 
passiva. 

 

 Transformació en calor:  és l'anomenada energia solar tèrmica, que consisteix en l'aprofitament 
de la radiació solar per escalfar fluids que circulen per l'interior de captadors solars tèrmics. 
Aquest fluid es pot destinar per a l'aigua calenta sanitària (ACS), donar suport a la calefacció per 
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temperar piscines, etc. 
 

 Transformació en electricitat: és l'anomenada energia solar fotovoltaica, que permet 
transformar  en electricitat la radiació solar mitjançant cel·les fotovoltaiques integrants de 
mòduls solars. Aquesta electricitat es pot utilitzar de manera directa, es pot emmagatzemar en 
acumuladors per un ús posterior, i inclús es pot introduir a la xarxa de distribució elèctrica. 

 
Un punt important a destacar és que cada KWh generat amb energia solar fotovoltaica evita l'emissió a 
l'atmosfera d'aproximadament 1kg de CO2, en el cas de comparar-ho amb generació elèctrica amb carbó, 
o aproximadament 0,4kg de CO2 en el cas de comparar-ho amb generació elèctrica amb gas natural. Això 
és de gran ajuda per la reducció d'emissions que es proposa en el Protocol de Kyoto. 
 

3.2.2 AVANTATGES I DESAVANTATGES DE L'ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
 
L'energia solar, és una de les anomenades energies renovables, particularment del grup no contaminant, 
conegut com energia neta o energia verda. Si bé, els panells fotovoltaics, al final de la seva vida útil, 
poden suposar un residu contaminant difícilment reciclable. 
 
És un sistema d'aprofitament d'energia idoni per zones aïllades o on la línia elèctrica és de difícil accés 
(zones rurals, alta muntanya, illes); encara que el nivell de radiació varia depenent de la zona, i passa el 
mateix entre estacions de l'any, el que pot suposar un problema pel consumidor. 
 
En petites instal·lacions domèstiques, l'energia solar fotovoltaica pot instal·lar-se en teulades i façanes, 
optimitzant espais desaprofitats. Encara que per subministraments a gran escala, necessita de grans 
extensions de terreny, fet que pot dificultar l'elecció d'aquest tipus d'energia. 
 
L'única inversió, és el cost inicial de la infraestructura, que es pot amortitzar als 5 anys de la seva 
implantació, i no necessita cap combustible per funcionar; a més són instal·lacions que requereixen un 
manteniment baix i amb poca probabilitat d'averia. No obstant això, quan es tracta d'instal·lacions de 
dimensions mitjana alta, l'elevat cost d'inversió inicial pot suposar un element dissuasiu per l'inversor. 
 

3.2.3 LA RADIACIÓ SOLAR 
 

El Sol és una estrella que es troba a una temperatura mitjana de 5.500ºC, en l'interior del qual ocorren 
una sèrie de reaccions  que produeixen una pèrdua de massa que es transforma en energia. Aquesta 
energia alliberada pel Sol es transmet al exterior mitjançant la radiació solar. 
 
Aquesta radiació és la matèria prima de qualsevol sistema de producció d'electricitat amb energia solar. 
Per aquest motiu, és important conèixer les peculiaritats d'aquest recurs i les tècniques adequades del 
seu aprofitament, pel disseny i muntatge d'una instal·lació solar. 
 
L'energia solar és irradiada en forma concèntrica al focus (el sol) i es desplaça per l'espai perdent 
intensitat proporcionalment a la distància en què se n'allunya.  D'acord amb aquest concepte podem 
establir que la intensitat de l'energia solar incident  a l'exterior de l'atmosfera terrestre serà pràcticament 
constant a qualsevol punt perpendicular al Sol. 
 
A aquest valor se'l anomena constant solar i fa referència a la potència de radiació solar instantània 
rebuda sobre una unitat de superfície (m2). El valor de la constant solar és de 1.353 W/m2, tot i que 
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varia aproximadament ± 3% en funció de les variacions de la distància Sol – Terra durant l'any. 
 
A la Terra només arriba aproximadament 1/3 de l'energia total interceptada per l'atmosfera, i un 70% 
d'aquesta cau al mar. No obstant això, aquesta energia és varis milers de vegades el consum energètic 
mundial. 
 

3.2.4 DISTRIBUCIÓ ESPECTRAL DE LA RADIACIÓ SOLAR 
 
L’energia solar arriba a la Terra en forma d’ones electromagnètiques que es desplacen per l’espai en totes 
direccions. Fa referència a un fenomen físic vibratori que es representa en forma d’ones. 
 
Un paràmetre característic de les radiacions és la longitud de l’ona, que és la distància que hi ha entre 
dos punts iguals d’una ona. Per tant, com més petita sigui la longitud d’ona, més gran serà la freqüència 
en què es repetirà l’ona en el temps i més energia podrà ser transportada. 
 
Aproximadament, la meitat de la radiació solar incident en l’atmosfera terrestre correspon a la banda de 
freqüències de la llum visible per l’ull humà. La resta pertany a bandes que no podem captar amb els 
nostres ulls, principalment infraroig i un petit component de llum ultraviolada. 
 
En la següent taula podem observar les característiques i distribució de l’espectre de radiació incident en 
l’atmosfera terrestre. 

 

 
 

Taula. 3.1 Distribució de l’espectre de radiació solar. 

 

3.2.5 POSICIÓ I MOVIMENT DEL SOL 
 
La radiació solar és bastant constant abans d’entrar a l’atmosfera. Però un cop l’ha travessada, la radiació 
mesurada a nivell del mar descendeix notablement en funció de dos paràmetres principals: l’espessor 
d’atmosfera travessada (30% fix) i la climatologia (fins a 100% variable). 
 
Pel que es refereix a la climatologia, no podem fer prediccions fiables. En canvi, mitjançant l’estudi de la 
relació Sol-Terra, podem conèixer amb força exactitud la posició del Sol qualsevol dia de l’any i en 
qualsevol moment del dia. Això ens permet avaluar els angles d’incidència de la radiació que, juntament  
amb les mitjanes de les mesures de radiació captades a les estacions meteorològiques, permeten 
realitzar càlculs solars. 
 

3.2.5.1 PRINCIPALS PARÀMETRES DE LA POSICIÓ DEL SOL 
 
La nomenclatura tradicional associa el moviment del sistema Sol-Terra només al Sol, i s’identifiquen els 
següents paràmetres de referència respecte el moviment del Sol: 
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 Azimut (A): ve a ser l’angle que forma la projecció dels raigs solars sobre el pla tangent de la 
superfície terrestre i el sud geogràfic (en l’hemisferi nord).  Per tant, Azimut 0º, correspondrà al 
moment en què el Sol està exactament sobre el sud geogràfic i indica el migdia (12:00 de l’hora 
solar). 

 
 

 
Fig. 3.4 Representació gràfica dels paràmetres significatius de la trajectòria solar. 

 

 Alçada solar (h): és l’angle que formen els raigs solars amb el pla horitzontal quan impacten amb 
la superfície terrestre. Aquesta alçada varia durant el dia i és diferent cada dia de l’any, assolint a 
Catalunya el valor més alt el dia del solstici d’estiu, proper a 71º i el mínim del solstici d’hivern, 
proper als 25º. 

 

 
Fig. 3.5 Posició solar segons els solsticis. 

 

3.2.6 L'EFECTE FOTOVOLTAIC 
 
L'efecte fotoelèctric o fotovoltaic, consisteix en el despreniment d'electrons de certs materials 
semiconductors per l'acció d'una radiació electromagnètica (llum visible o ultraviolada). 
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Fig. 3.6 Representació gràfica de l'efecte fotovoltaic. 

 

Quan un fotó (partícula de llum radiant) impacta contra un electró de la zona “n”, li proporciona l'energia 
amb què viatjava. 
 
Si aquesta energia transmesa supera la força d'atracció del nucli (energia de valència), l'electró queda 
lliure de l'àtom; per tant, pot viatjar a través del material i arribar a la zona ”p”. En aquest instant, el 
semiconductor s'ha fet conductor (banda de conducció) i, perquè això succeeixi, fa falta que la força 
d'impacte d'un fotó sigui d'almenys 1,2 eV.   
 
Cada electró “alliberat” deixa un espai lliure que ocuparà un altre electró. Aquest moviment d'electrons 
o dels espais que deixen enrere és el que s'anomena càrregues elèctriques. 
  
Aquests electrons alliberats només podran retornar a l'origen, pel circuit exterior al que es connecta la 
cèl·lula, generant una corrent elèctrica contínua, proporcional al flux lluminós que reben. 
 

3.2.7 LA CÈL·LULA SOLAR FOTOVOLTAICA 
 
Cada cèl·lula solar fotovoltaica es comporta com una pila que només funciona quan rep radiació solar, 
oferint una diferencia de tensió d'uns 0,5 V, i per tant, mitjançant l'acoblament en sèrie o paral·lel de 
varies cèl·lules solars, s'obté un mòdul solar fotovoltaic adaptable als nivells de corrent i tensió desitjats. 
 
La cèl·lula solar més habitual sol ser una làmina de silici cristal·lí d'aproximadament 0,3mm de gruix. El 
procés d'elaboració és d'un nivell sofisticat i delicat per a poder aconseguir una homogeneïtat del 
material. 
 
El camp elèctric es genera polaritzant dues zones de la cèl·lula, generalment la part superior té un 
caràcter negatiu i la resta positiu per tal de crear la unió p – n. Per tant, s'aconsegueix que: 
 

 Una zona presenti defecte d'electrons, anomenada zona p o positiva (receptor). Es sol aconseguir 
afegint al silici pur una petita quantitat de bor, que només té 3 electrons de valència. 

 

 L'altre zona presentarà excés d'electrons, anomenada zona n o negativa (emissor). Generalment 
formada per la difusió de fòsfor, que té 5 electrons en la darrera òrbita. 
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La cèl·lula està dotada d'uns contactes elèctrics, per tal de que es canalitzi l'energia produïda, en forma 
ramificada (en la cara assolellada). D'aquests contactes, n'hi ha dos de principals i, a més, hi ha les 
ramificacions que els uneixen per recaptar millor els electrons en tota la superfície de la cèl·lula. En 
conclusió, l'objectiu és obtenir un bon contacte elèctric, de baixa resistivitat i fer el mínim d'ombra 
possible per tal que els fotons arribin al material actiu de la cèl·lula. 
 
A la cara posterior, els contactes solen formar una trama atapeïda o una làmina contínua que permet la 
reducció  del valor de la resistència interna. 

 
 

 
Fig. 3.7 Visió augmentada de les parts físiques d’una cèl·lula fotovoltaica. 

 

La producció de cèl·lules solars, és la part més cara de tot el procés del sistema fotovoltaic. Es fabriquen 
a través de la cristal·lització del silici i, principalment, es diferencien en tres tipus: 
 

 Monocristal·lí: són les primeres que es van fabricar en l'àmbit industrial, presenten rendiments 
elevats en comparació amb altres tecnologies però tenen un cost superior a la resta de tipologies.   

 
La seva estructura cristal·lina és completament ordenada, i acostumen a presentar una forma quadrada, 
amb els cantells arrodonits. 
 

 Policristal·lí: en el seu procés de fabricació, el silici es deixa solidificar en motlles rectangulars i 
se'n obté un sòlid rectangular amb molts cristalls, fet que dóna lloc a les cèl·lules policristal·lines. 

 
Aquestes cèl·lules tenen un rendiment inferior a les monocristal·lines, però degut al cost inferior 
presenten una forta implantació en l'actualitat. 
 

 Amorf: en menys quantia, podem trobar al mercat plaques fotovoltaiques de “capa fina”. 
Aquestes es fabriquen en forma de bandes contínues en què es diposita sobre un substrat 
apropiat (vidre o resines sintètiques) una capa fina de silici amorf (a-Si), fins a 50 vegades més 
fina que l'equivalent fabricat en silici monocristal·lí, i se'n fa una placa contínua que no necessita 
interconnexions interiors. 
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Degut al poc material que s'utilitza i a les facilitats de fabricació en massa, el seu cost és inferior a la resta 
de tecnologies. No obstant això, els rendiments són molt inferiors en comparació amb les cèl·lules de 
silici monocristal·lí. 
 
Tanmateix, existeixen cèl·lules fotovoltaiques fabricades amb elements alternatius al silici, com l'arsenur 
de gal·li, amb un rendiment teòric prop del 27% - 28%. El que passa, és que es tracta d'un material rar i 
poc abundant, amb la seva tecnologia poc avançada i amb costos elevats. 
 

Tecnologia Símbol Característica 
Eficiència en 

laboratori (%) 
Eficiència típica en mòduls 

comercials (%) 

Silici monocristal·lí sc-Si Tipus oblia 24 13 – 15 

Silici policristal·lí mc-Si Tipus oblia 19 12 – 14 

Pel·lícules de silici cristal·lí sobre ceràmica f-Si Tipus oblia 17 8 – 11 

Pel·lícules de silici cristal·lí sobre vidre  Pel·lícula fina 9  

Silici amorf a-Si Pel·lícula fina 13 6 – 9 

Di selenur de coure-indi/gal·li CIGS Pel·lícula fina 18 8 – 11 

Tel·luri de cadmi CdTe Pel·lícula fina 18 7 – 10 

Cèl·lules orgàniques  Pel·lícula fina 11  

Cèl·lules tàndem d’alta eficiència III-V Tipus oblia i 
pel·lícula fina 

30 
 

Cèl·lules concentradores d’alta eficiència III-V Tipus oblia i 
pel·lícula fina 

33 (tàndem) 
28 (sola) 

 

 
Taula. 3.2 Eficiències obtingudes en diferents tipus de cèl·lules solars fotovoltaiques. 

 

3.2.8 APLICACIONS DE L’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
 
L’energia solar fotovoltaica té multitud d’aplicacions, des de l'industria aeroespacial fins a joguines. 
Principalment es diferencien dos tipus d’aplicacions per instal·lacions d’energia solar fotovoltaica; 
centrals de generació connectades a la xarxa elèctrica i instal·lacions aïllades de la xarxa elèctrica. 
 
Un sistema fotovoltaic de connexió a xarxa és un sistema que genera electricitat mitjançant panells 
solars fotovoltaics per introduir-la íntegrament a la xarxa elèctrica de distribució. 
 
Les potències més usuals per aquest tipus d’instal·lacions són de 2,5 i 5 kW o múltiples de 5 fins a arribar 
a 100 kW. Existeixen instal·lacions més grans, però només les realitzen empreses o centres de recerca, ja 
que s’amortitzen en períodes de temps més llargs. 
 
Aquests tipus de sistemes es solen instal·lar: 
 

 En teulades, terrasses, etc. d’habitatges que disposen de connexió a la xarxa de distribució 
elèctrica: s’aprofita la superfície de la teulada per col·locar sistemes modulars de fàcil instal·lació. 

 

 Plantes de producció: són aplicacions de caràcter industrial que poden instal·lar-se en zones 
rurals no aprofitades per a altres usos (hortes solars, cooperatives energètiques, etc.) o 
sobreposades en grans cobertes de zones urbanes (aparcaments, zones comercials, etc.). 
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 Integrades en edificis: consisteix en la substitució d’elements arquitectònics convencionals per 
nous elements arquitectònics que inclouen l’element fotovoltaic, i que per tant són generadors 
d’energia (recobriments de façanes, murs cortina, para-sols, pèrgoles, etc.). 

 
Per altre banda, existeixen els sistemes fotovoltaics aïllats o autònoms; que és un sistema d’auto 
abastiment elèctric, utilitzat en zones remotes que queden allunyades de la xarxa elèctrica i resulta més 
econòmic instal·lar un sistema fotovoltaic, com ara cases de camp, refugis de muntanya, sistemes de 
bombeig i tractament d’aigua, instal·lacions agropecuàries i ramaderes, sistemes d’il·luminació o 
abalisament, sistemes de comunicacions i antenes de telefonia, etc. 
 
Generalment, el mòdul fotovoltaic, produeix corrent continua a un voltatge de 12V (depenent de la 
configuració pot ser de 24V o 48V) i l’energia elèctrica produïda s’emmagatzema  en bateries, perquè 
pugui ser utilitzada en qualsevol moment, i no només quan està disponible la radiació solar. 
 
Pel dimensionament d’aquest tipus d’instal·lacions, el criteri ha de ser perquè produeixi al màxim en el 
mes més desfavorable, desembre, i així la resta de l’any tindrà com a mínim l’energia calculada per al 
pitjor mes, cobrint sempre les necessitats requerides. 
 

3.2.9 SITUACIÓ DE L’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN L’ACTUALITAT 
 
L’energia solar fotovoltaica  va experimentar un altre any de creixement rècord  el 2015, amb el mercat 
anual per capacitat nova de fins a més d’un 25% respecte el 2014. Es van afegir més de 50 GW, equivalent 
a una estimació de 185 milions de panells solars, donant un total de 227 GW de capacitat global. El 
mercat anual va ser gairebé 10 vegades la grandària de la capacitat mundial acumulada una dècada 
enrere. Tot i que els tres principals mercats mundials van ser responsables de la majoria de capacitat 
afegida, la globalització ha incorporat nous mercats a tots els continents. 
 

 
Fig. 3.8 Evolució de la potència instal·lada d’energia solar fotovoltaica a nivell mundial. 

 
En la fig. 3.8 es representa l’històric de la potència acumulada a nivell mundial durant els últims anys, 
apreciant-se clarament el creixement exponencial. 
 
Espanya, que el 2015 va assolir una potència instal·lada d’energia fotovoltaica de 5,44 GW, està molt a 
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prop de perdre el seu lloc en el top 10 de països que lideren la producció d’energia fotovoltaica en el 
món.  El panorama que dibuixa l’informe Renewables 2016 Global Status Report de l’organització REN 2, 
senyala que espanya és el país que menys ha incrementat la seva capacitat de generar energia 
fotovoltaica durant l’any 2015, tan sols un 0,1 GW. 
 
No obstant això, espanya segueix sent líder mundial en energia termosolar concentrada: dels 4,8 GW 
instal·lats en tot el món d’aquest tipus de tecnologia, casi bé la meitat, 2,3 són espanyols. Encara que, 
l’informe senyala que Espanya no ha afegit més capacitat en l’any 2015, i que a principis de 2016 no hi 
havia projectes en marxa. 
 

3.3 EL GENERADOR FOTOVOLTAIC 
 

3.3.1 EL MÒDUL FOTOVOLTAIC 
 
Els panells o mòduls fotovoltaics són un conjunt  de cèl·lules connectades en sèrie o paral·lel de manera 
que compleixin unes condicions determinades de manera que la tensió i corrents que proporcioni el 
panell s’ajusti al valor requerit. 
 
Els mòduls es comercialitzen de diferents models i mides, depenent així de la seva ubicació o la potència 
que es vulgui obtenir. 
 

 
Fig. 3.9 Mòduls fotovoltaics policristal·lí i monocristal·lí. 

 

Cada cèl·lula de les que formen un panell fotovoltaic és capaç d’oferir una tensió de l’ordre de 0,5 V i una 
potència elèctrica d’uns 3 W, encara que aquest valor dependrà de la superfície de la cèl·lula. 
 
Així doncs, la potència que pugui oferir un mòdul, dependrà del nombre de cèl·lules que disposi, estant 
dissenyat per el subministrament elèctric en corrent continu (DC), i a un determinat voltatge que sol ser 
de 12 o 24 V. 
 
A l’hora de formar el panell o mòdul, les cèl·lules s’encapsularan i muntaran sobre una estructura de 
suport o marc, creant el que es coneix com a mòdul fotovoltaic. Els mòduls, proporcionen a les cèl·lules, 
resistència mecànica, protecció contra els agents ambientals externs i aïllament elèctric que garanteix la 
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seva duració i seguretat envers persones o animals del seu entorn. 
 
Un dels objectius principals dels mòduls respecte a les cèl·lules, és afavorir al màxim la captació solar, 
evacuant la calor per millorar el rendiment. 
 

3.3.2 ELEMENTS QUE FORMEN UN MÒDUL FOTOVOLTAIC 
 

Un mòdul fotovoltaic ha de tenir els següents elements o parts fonamentals: 
 

 Les pròpies cèl·lules fotoelèctriques, elements bàsics per la generació elèctrica. 
 

 Material de farciment interior, fet a base de vinil d’acetat etilè (EVA), que serveix per recobrir les 
cèl·lules fotovoltaiques dins del mòdul, protegint-les de l’entrada d’aire o humitat, i evitant així 
que es produeixi l’oxidació del silici que forma les cèl·lules. 

 

 Una coberta exterior transparent realitzada en vidre temperat d’uns 3 o 4 mm de gruix, amb la 
cara exterior texturada de manera que millori el rendiment quan la radiació solar succeeixi en un 
angle d’incidència baix, així com per absorbir millor la radiació solar difusa de l‘ambient. 

 

 Elements de connexió elèctrica entre cèl·lules, per establir el circuit elèctric. 
 

 Una coberta posterior realitzada habitualment a base de fluorur de polivinil (PVF), que a més de 
les seves propietats com a aïllant dielèctric, també proporciona una gran resistència a la radiació 
ultraviolada; serveix de barrera contra la humitat i ofereix una gran adhesió al material del que 
està fet l’encapsulat interior. 

 

 Una caixa de connexions estanca, amb grau de protecció IP65 o superior (amb els borns de 
connexió inclosos), per la connexió amb els altres mòduls del sistema complet de generació 
fotovoltaica. S’inclouen els díodes de protecció per evitar el trencament del circuit elèctric i la 
pèrdua de potència per efectes de ombrejat sobre les cèl·lules que formen el panell. 

 

 El marc estructural, realitzat generalment d’alumini anoditzat, ofereix resistència mecànica i 
suport al conjunt. 

 

Fig. 3.10 Tall transversal d’un mòdul fotovoltaic típic. 
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3.3.3 COMPORTAMENT ELÈCTRIC DELS MÒDULS FOTOVOLTAICS 
 
Quan una cèl·lula solar fotovoltaica es connecta a una càrrega 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. Per tant, la cèl·lula solar, és un generador de corrent i no pas de voltatge. 
 
Aquest principi és molt important per entendre com es comporta la cèl·lula davant les variacions dels 
principals paràmetres que l’afecten; aquests paràmetres són proporcionats pels fabricants en els fulls de 
característiques dels panells fotovoltaics, obtinguts a partir de sotmetre els mòduls a unes Condicions 
Estàndard de Mesura (CEM) de irradiància i temperatura. Aquestes condicions són les següents: 
 

 Irradiància solar: 1000 W/𝑚2. 

 Distribució espectral: AM 1,5 G (espectre radiomètric que s’obté del traspàs de la radiació per un 

volum d’aire equivalent a un cop i mig l’atmosfera perpendicular al Sol). 

 Temperatura de la cèl·lula: 25 ºC. 
 
No obstant això, les condicions reals de funcionament dels mòduls seran diferents als estàndards 
anteriors, pel que s’haurà d’aplicar els corresponents coeficients correctors als procediments de càlcul 
que es realitzin. 
 

 
Fig. 3.11 Gràfica representativa dels paràmetres elèctrics d’una cèl·lula fotovoltaica. 

 
Tot seguit s’inclouen algunes definicions per entendre la corba I-V de la figura anterior: 
 

 Corrent de curtcircuit (Isc): és la màxima intensitat que es pot obtenir del panell fotovoltaic quan 
el potencial de la cèl·lula cau a quasi 0 V; que és quan la recombinació de portadors es fa mínima 
i el corrent generat s’aproxima al màxim possible en funció de la radiació solar incident. 

  

 Voltatge de circuit obert (Voc): és el voltatge que s’obté quan la cèl·lula solar no té cap càrrega 
connectada i roman il·luminada. Tots els portadors generats es recombinen en l’interior de la 
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mateixa cèl·lula i això ocasiona que la zona de transició entre el material p i n s’eixampli i, en 
conseqüència, el voltatge augmenti. 

 

 Punt de màxima potència (Pmax): també anomenat potència pic. És el punt de màxima potència 
que es pot obtenir del panell, i s’obté del producte entre la tensió i la corrent de sortida del panell. 
Aquest punt és clau a l’hora d’obtenir el màxim rendiment dels dispositius fotovoltaics i té 
associats uns valors d’intensitat i voltatge específics, designats com: 

 

o 𝐼𝑝𝑚𝑝: Intensitat del punt de màxima potència. 

o 𝑉𝑝𝑚𝑝: Voltatge de punt de màxima potència. 

o 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 en la cèl·lula. 
 
En resum, en funció de la radiació solar incident, la temperatura de les cèl·lules (que depèn de la 
temperatura ambient, la humitat, material del mòdul, etc.) i de la càrrega elèctrica que alimenti, el mòdul 
fotovoltaic generarà una determinada intensitat de corrent a un determinat voltatge, el producte dels 
quals marcarà la potència elèctrica generada pel mòdul. 

 
Fig. 3.12 Variació en la corba I-V en funció de la radiació solar incident. 

 

Com es pot observar en la fig. 3.12, 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 canvi, el voltatge de circuit obert es redueix lleugerament amb la radiació i augmenta també 
lleugerament quan la radiació ho fa. La variació és tan petita que podem menysprear-la. 
 
Per tant, la potència és pràcticament proporcional a la radiació incident, ja que la intensitat és 
proporcional i el voltatge és pràcticament estable. 
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Fig. 3.13 Variació de la corba I-V en funció de la temperatura, radiació de 1000 W/m2. 

 

La temperatura ocasiona l’agitació molecular dels cossos; com més temperatura, més mobilitat de 
partícules i, per tant, més facilitat d’alliberament dels electrons. Aquest fenomen físic ocasiona que el 
voltatge de circuit obert disminueixi proporcionalment a un ritme aproximat de -2,3 mV/ºC. 
 
Aquesta disminució de voltatge fa que a temperatures elevades els mòduls fotovoltaics experimentin 
una forta caiguda de rendiment, com es pot observar a la fig. 3.13 . S’ha de tenir molt en compte aquest 
fenomen a l’hora de dissenyar tant les cèl·lules com la seva col·locació. 
 

3.3.4 ESTRUCTURA DE SUPORT DEL GENERADOR FOTOVOLTAIC 
 
L’aprofitament òptim de l’energia solar requereix que els mòduls fotovoltaics disposin de la inclinació i 
orientació (azimut) adequades. Per això resulta necessari una estructura de suport que compleixi amb 
les següents funcions: 
 

 Servir de suport i fixació segura dels mòduls, facilitant-ne el muntatge i la formació dels panells. 

 Prevenir ombres en els mòduls, tant d’obstacles pròxims (edificis, arbres), com d’altres mòduls 

(distància mínima entre mòduls). 

 Garantir la inclinació i orientació (azimut) adequats, per obtenir el màxim rendiment possible de 
la instal·lació. 

 
Les ombres afecten el rendiment del sistema i en un cas extrem, podrien provocar que els mòduls 
fotovoltaics actuessin com a receptors de corrent elèctric i danyar la instal·lació. 
 
Segons l’Institut Català de l’Energia (ICAEN), el càlcul de la distància mínima (d), mesurada sobre la 
horitzontal, entre files de mòduls o entre una fila i un obstacle que pugui projectar ombres, es recomana 
que sigui tal que garanteixi almenys 4 hores de sol al voltant del migdia del solstici d’hivern. Mitjançant 
la següent expressió: 
 

𝑑 = (
𝐿 · sinβ

tan𝛲
) · cos𝑎𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 
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Sent, 

 d, la distància mínima entre línies de plaques. 

 L, la longitud del panell fotovoltaic. 

 β, l’angle que forma el panell amb l’horitzontal. 

 tan ρ, la tangent de l’altura solar en el mes més desfavorable (desembre) en la nostra latitud. 

 cos𝑎𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟:  el cosinus de l’azimut solar en el mes més desfavorable (desembre) a les 10h solar. 
 

 
Fig. 3.14 Esquema del càlcul distància mínima entre mòduls o entre mòduls i obstacle. 

 
Aquesta formula serveix per la instal·lació de mòduls en cobertes planes o horitzontals; en el cas de 
cobertes inclinades, on l’azimut de la coberta i dels mòduls difereixi del valor de zero apreciablement, el 
càlcul de la distància mínima s’haurà d’efectuar mitjançant l’ajuda d’algun programa de ombrejat 
suficientment fiable. 
 
D’altra banda, l’angle d’inclinació (β),  definit com l’angle que forma la superfície dels mòduls amb el pla 
horitzontal. El seu valor és de 0º per mòduls horitzontals i de 90º per verticals. 
 
L’angle d’azimut (α), definit com l’angle entre la projecció sobre el pla horitzontal de la normal a la 
superfície del mòdul i el meridià de la zona. El seu valor típic és de 0º per mòduls orientats al Sud, -90º 
per mòduls orientats al Est i +90º per mòduls orientats al Oest. 

Fig. 3.15 Inclinació i azimut dels mòduls fotovoltaics. 

 
En funció del angle d’azimut (α) i de l’angle d’inclinació (β), les estructures de suport dels mòduls 
fotovoltaics es poden classificar en dos grans grups: 
 

 Amb orientació automàtica: permeten el seguiment continu de la trajectòria solar mitjançant 
posicionadors electromecànics. Aquests sistemes tenen una bona implementació en grans 
instal·lacions fotovoltaiques de connexió a la xarxa perquè poden augmentar la producció 
energètica fins a un 35%, sempre que el mecanisme i l’estructura de seguiment garanteixin una 
bona solidesa mecànica, siguin robustes i ofereixin fiabilitat. 
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Però en aquest cas, caldrà avaluar altres factors en la implementació d’aquestes estructures com poden 
ser: l’augment del cost global de la instal·lació i l’augment d’ocupació d’espai, que en el cas del muntatge 
de diverses unitats la projecció d’ombres d’aquests equips augmentarà entre un 30% i 70% respecte a la 
projecció d’ombra de les estructures fixes. 
 
Per aquest motiu, tot i que els sistemes de seguiment solar permeten un augment de la producció, 
només seran recomanables en les instal·lacions en què el balanç econòmic cost instal·lació-producció 
energètica sigui veritablement favorable als sistemes amb seguiment o en els casos que el seguiment 
sigui un requeriment del tipus de placa a utilitzar. Podem diferenciar bàsicament: 
 

o Seguidors d’un eix: orientació Nord-Sud, Est-Oest o inclinat. 

o Seguidors a dos eixos: seguiment solar al llarg de tot el dia. 
 

 Sense orientació automàtica: són aquells sistemes que no disposen d’un sistema de seguiment 
solar. Els podem diferenciar entre: 

 
o Fixes: l’angle d’inclinació es manté constant al llarg de l’any, intentant maximitzar la radiació 

solar total. 
 

o Variació de l’angle d’inclinació: l’angle pot modificar-se entre diferents posicions, per 
maximitzar la radiació estacional sobre els mòduls. 

 

4. NORMES I REFERENCIES 

 

4.1 DISPOSICIONS LEGALS I NORMES DE REFERÈNCIA 
 

 Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, que transposa a l'ordenament intern la 
Directiva 2011/92 / UE, de 13 de desembre, d'avaluació de les repercussions de determinats 
projectes públics i privats sobre el medi ambient. 

 

 Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric. 

 

 Reial Decret 842/2002 de 2 d'agost pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 
i Instruccions Complementàries. 

 

 Reial Decret 1699/2011 pel qual es regula la connexió a xarxa d'instal·lacions de producció 
d'energia elèctrica de petita potència. 

 

 Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. 
 

 Reial Decret 436/2004, de 27 de març, sobre producció d'energia elèctrica per instal·lacions 
alimentades per recursos o fonts d'energies renovables, residus o cogeneració. 

 

 Reial Decret 436/2004, de 12 de març, pel qual s'estableix la metodologia per a la actualització i 
sistematització del règim jurídic i econòmic de l'activitat de producció d'energia elèctrica en 
règim especial. 
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 Reial Decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica 

a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus. 
 

 Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals. I les modificacions que sobre 
aquesta ha produït les lleis 50/1998, 54/2003 i el Reial Decret Legislatiu 5/2000. 

 

 Reial Decret 1955/2000, de l’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, 
distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions 

d'energia elèctrica. 
 

 Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i 
seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric. Condicions imposades pels Organismes 

Públics afectats. 

 

 Plec de condicions tècniques de l'Institut per al Desenvolupament i l'Estalvi Energètic, IDAE, per 
a instal·lacions connectades a la xarxa de distribució. 

 

 Normes UNE i recomanacions UNESA pertinents, en l'àmbit d'aplicació del present projecte. 

 

4.2 PROGRAMES DE CÀLCUL 
 

 EXCEL de Microsoft Office: 
 
Utilitzat per la realització del diagrama de Gantt i els càlculs i gràfiques de les dades 
climatològiques, així com la resta de funcions de càlcul necessàries per el desenvolupament del 
projecte. 

 

 PVGIS (Photovoltaic Information System): 
 
Eina “online”, ubicada en la direcció http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php, que 
disposa de series de dades sobre la irradiació en qualsevol part d’Europa. Calcula l’angle òptim 
per obtenir la màxima radiació en cada emplaçament. 
 

 MATLAB-SIMULINK de MathWorks: 
 
Entorn de computació numèrica utilitzat per realitzar la simulació del comportament elèctric del 
mòdul fotovoltaic escollit per realitzar la instal·lació. 

 

 LABVIEW de National Instruments: 
 

Plataforma gràfica de test, control i disseny mitjançant programació de molt alt nivell, utilitzada 
per la realització del monitoratge d’energia de la maqueta a petita escala realitzada en el projecte. 
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5. DEFINICIONS I ABREVIATURES 

 
5.1 DEFINICIONS 
 
5.1.1 RADIACIÓ SOLAR 
 
Radiació solar: Energia provinent del Sol en forma d’ones electromagnètiques. 
 
Irradiació: Energia incident en una superfície per unitat de superfície i al llarg d’un cert període de temps. 

Es mesura en kWh/𝑚2. 
 
Irradiància: Densitat de potència incident en una superfície o la energia incident en una superfície per 

unitat de temps i unitat de superfície. Es mesura en kW/𝑚2. 
 

5.1.2 GENERADORS FOTOVOLTAICS 
 
Cèl·lula fotovoltaica o solar: Dispositiu que transforma l’energia solar en energia elèctrica. 
 
Mòdul fotovoltaic: Conjunt de cèl·lules solars interconnectades entre sí i encapsulades entre materials 
que les protegeixen dels efectes de la intempèrie. 
 
Generador fotovoltaic: Associació en paral·lel de línies fotovoltaiques. 
 
Línia fotovoltaica: Subconjunt de mòduls fotovoltaics interconnectats, en sèrie o en associacions sèrie-
paral·lel, amb voltatge igual a la tensió nominal del generador. 
 

Condicions Estàndard de Mesura (STC): Condicions de irradiància (1kW/𝑚2 ), de temperatura en la 
cèl·lula solar (25ºC ±2ºC), i de distribució espectral (AM 1,5) utilitzades com a referència per caracteritzar 
cèl·lules, mòduls i generadors fotovoltaics. 
 
TONC: Temperatura de operació nominal de la cèl·lula, definida com la temperatura que assoleixen les 

cèl·lules solars amb una irradiància de 800 W/𝑚2 amb distribució espectral AM 1,5 G, la temperatura 
ambient és de 20ºC i la velocitat del vent de 1 m/s. 
 

5.1.3 INVERSORS 
 
Inversor: Convertidor de corrent continua en corrent alterna. 
 

𝑉𝑟𝑚𝑠: Valor eficaç de la tensió alterna de sortida. 
 
Potència nominal (VA): Potència especificada pel fabricant, i que l’inversor és capaç d’entregar de 
manera continua. 
 
Rendiment de l’inversor: Relació entre la potència de sortida i la potència d’entrada del inversor. 
Depèn de la potència i de la temperatura d’operació. 
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5.2 ABREVIATURES 
 

 V   Volts. 

 W   Watts. 

 A Ampers. 

 Wh   Watt hora. 

 Hz  Hertz. 

 CA  Corrent altern. 

 CC  Corrent continu. 

 FV  Fotovoltaic. 

 BT  Baixa tensió. 

 REBT  Reglament electrotècnic de baixa tensió. 

 QGBT  Quadre general de baixa tensió. 
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6. REQUISITS DE DISSENY 

6.1 CARACTERÍSTIQUES I UBICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
 

A l’hora d’escollir la ubicació de la instal·lació es tindran en compte una sèrie d’aspectes importants, ja 
que depenent d’ells s’obtindrà més energia i, per tant, més rendiment i benefici de la instal·lació. 
 
Alguns dels aspectes a tenir en compte són: 
 

 Ubicar-los en un terreny el més pla possible i amb el mínim de vegetació i/o infraestructures que 
puguin generar ombres sobre els panells. 

 

 Escollir un lloc de fàcil accés ja que serà necessari transportar tot el material de la instal·lació, 
així com inspeccions cada cert temps i reparacions en cas d’averies. 

 

 Tenir a prop un punt de connexió a la xarxa de distribució elèctrica, per abaratir el pressupost 
inicial estalviant en el cablejat des de els panells fins al punt de connexió. 

 
La instal·lació serà protegida respecte gent aliena mitjançant la incorporació d’un tancat al voltant de la 
parcel·la. De la mateixa manera es té en compte la projecció d’ombra que genera el tancament pel que 
es deixa un espai de transició de 5 metres entre aquest i els elements de la instal·lació. 
 
La parcel·la on s’ubicarà la instal·lació disposa de dos centres de transformació (C.T.). Per tant, s’aprofitarà 
aquesta instal·lació ja existent, i es connectarà a la planta fotovoltaica mitjançant una línia de baixa tensió 
(B.T.) realitzada amb cables unipolars i directament enterrats sota terra. 
 
Per al funcionament de les plantes fotovoltaiques existents en el parc fotovoltaic són necessàries 
instal·lacions complementàries que generen una determinada demanda energètica. Aquesta es 
garanteix mitjançant la disposició d’un transformador existent en el parc fotovoltaic, des de el que surt 
la línia que alimenta la caseta prefabricada. 
 
En el moment de projectar la distribució de rases s’ha considerat traçar una al voltant del perímetre de 
la parcel·la com a mesura de seguretat i previsió. 
 

6.2 DADES CLIMATOLÒGIQUES 
 
Les dades climatològiques que es presenten a continuació, s’han obtingut de la estació meteorològica        
Sant Pere de Ribes – PN del Garraf, pertanyent a la Generalitat de Catalunya, que es troba situada a una 
distància de 7,65 km al nord-est de la parcel·la on s’ubicarà la instal·lació. 
 
Per realitzar una projecció futura fidedigna de les condicions climàtiques de una zona concreta, és 
necessari disposar d’un històric representatiu de dades (series de més de 10 anys per a temperatures, i 
de més de 20 anys, per a precipitacions). 
 
En aquest sentit, l’estació meteorològica Sant Pere de Ribes – PN del Garraf, aporta les mitjanes mensuals 
de les dades climatològiques més representatives, quant a temperatures, quantitat de vent i la radiació 
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solar, dels últims 15 anys (des de 1999, fins l’actualitat). 
 

6.2.1 EMPLAÇAMENT DE L’ESTACIÓ METEOROLÒGICA SANT PERE DE RIBES – PN DEL GARRAF 
 
Les coordenades decimals i altitud de l’estació meteorològica, són les següents: 

Latitud: 41,27861027422925     Longitud:  1,804795729325875 

Altitud: 161 m 

 

6.2.2 TEMPERATURES 
 
La temperatura ambient, intervé en el dimensionat i rendiment d’alguns components de la instal·lació 
fotovoltaica. 
 
Les dades mostrades, corresponen amb les temperatures mitjanes mensuals del període de mesura 
(últims 15 anys) recollits en l’estació meteorològica Sant Pere de Ribes – PN del Garraf. 
 

Temperatura (ºC) Gen. Feb. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des. Any 

Màxima absoluta 20,5 21,1 23,8 25,4 29,1 33,1 34,5 35,4 30,3 28,5 23,5 20,2 36,3 

Màxima mitjana 14,5 14,9 17,6 19,9 22,9 27,6 29,8 29,9 26,5 22,9 18,3 14,9 24,7 

Mitjana mitjana 8,9 9,2 11,5 14,1 17,1 21,6 24,2 24,1 20,8 17,2 12,5 9,5 15,9 

Mínima mitjana 5,1 4,8 6,9 9,4 12,2 16,5 19,5 19,4 16,5 13,1 8,5 5,8 11,5 

Mínima absoluta -0,1 -0,4 0,9 4,7 7,7 12,1 15,2 14,9 11,5 6,4 2,4 0,5 -1,6 

 
Taula 6.1 Rang de temperatures en l’estació meteorològica  Sant Pere de Ribes – PN del Garraf. 

 

Fig. 6.1 Gràfica amb les temperatures mitjanes màxima, mitjana i mínima a Sant Pere de Ribes – PN del Garraf. 
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6.2.3 RADIACIÓ SOLAR 
 
En la taula 6.2, es mostra la irradiació diària mitjana mensual (MJ/m2), disponible sobre el pla horitzontal 
en l’emplaçament de l’estació meteorològica. El valor anual, es correspon amb la mitjana diària de tot 
l’any. 
 

 Gen. Feb. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des. Any 

Irradiació (MJ/m2) 7,4 10,2 14,7 18,8 23 26,1 25,3 21,7 16,1 11,6 8,5 6,6 15,8 

 
Taula 6.2 Irradiació mitjana mensual sobre el pla horitzontal (MJ/m2). 

 
La fig.6.2 mostra de manera gràfica, que la quantitat d’irradiació mitjana mensual (MJ/m2) disponible en 
l’emplaçament, pateix de grans variacions estacionals. 
 
Juny, és el mes amb major irradiació, i el seu valor (26,1 MJ/m2), és casi bé 4 vegades major que la 
irradiació de desembre, que és el mes amb el valor més baix (6,6 MJ/m2). 
 

 
Fig. 6.2 Irradiació (MJ/m2) sobre el pla horitzontal, mitjanes diàries mensuals. 

 

8. RESULTATS FINALS – SOLUCIÓ ADOPTADA 

 
8.1 DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA 
 
Tenint en compte tots els aspectes descrits anteriorment, s’ha escollit ubicar la instal·lació del present 
projecte en una parcel·la urbana de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) amb una superfície útil de 17.500 
m2. 
 
De la ubicació de la instal·lació fotovoltaica es dedueixen les següents dades: 
 
Latitud: 41.250719º  Longitud: 1.721269º                  Altura: 94 m 
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Els terrenys pertanyen al Terme Municipal de Vilanova i la Geltrú i està situat al Polígon Industrial Mas 
del Notari est, i disposa de molt fàcil accés per la carretera C-15 direcció Manresa, o per la C-32 direcció 
Barcelona. 
 
Aquesta zona es caracteritza per ser bastant plana i no tenir vegetació mot pròxima a la ubicació de la 
mateixa, com tampoc infraestructures urbanes que puguin impedir la major captació solar possible. 
 
La topografia del terreny presenta una pendent continuada direcció N-S, tot i que es suavitza al centre 
de la parcel·la, amb unes cotes que varien de 94 m a 92 m. 
 
Per últim, s’ha de destacar que la ubicació escollida és idònia, ja que hi ha instal·lats dos centres de 
transformació als laterals de la parcel·la, i es podrà aprofitar un d’ells per la connexió de la instal·lació 
solar fotovoltaica a la xarxa de distribució elèctrica i per albergar el conjunt dels inversors. 
 

8.1.2 GENERADOR FOTOVOLTAIC 
 
El generador fotovoltaic està format per la interconnexió en sèrie i en paral·lel de un determinat nombre 
de mòduls fotovoltaics. 
 
El mòdul fotovoltaic previst utilitzar és el AS-6P30 de Amerisolar, que ofereix 265 Wp i amb una 
configuració dividida en dos blocs, de 20 mòduls en sèrie i 9 mòduls en paral·lel cadascun, suposa una 
potència pic de 95.400 kWp pel total de la instal·lació. 
 

 
Fig. 8.1 Mòdul policristal·lí  AS-6P30. 

 
Aquest tipus de mòduls de 60 cèl·lules, són usats habitualment en kits d’autoconsum, en kits solars aïllats 
juntament amb un regulador MPPT o en kits solars de connexió a la xarxa, com és el cas d’aquest projecte. 
 
En la següent taula, es mostren els paràmetres fonamentals dels panell solar escollit, que seran 
importants a l’hora de dimensionar el cablejat i proteccions, com també per l’elecció de l’inversor. 
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Característiques dels mòduls FV: 
 

CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES DEL MÒDUL  SOLAR AS-6P30  (STC: 1000W/m2, 25º i AM 1.5) 

Potència Nominal (Pmax) 265 W 

Voltatge en Circuit Obert (Voc) 38.3 V 

Corrent en Curtcircuit (Isc) 8.98 A 

Voltatge a Punt de Màxima Potència (Vmp) 30.9 V 

Corrent a Punt de Màxima Potència (Imp) 8.58 A 

Eficiència del mòdul (%) 16.29 

Voltatge màxim del sistema 1000 V DC 

Classificació de resistència al foc Tipus 1(UL1703)/Classe C(IEC61730) 

Fusible màxim en sèrie 15 A 

CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES  DEL MÒDUL SOLAR AS-6P30 

Tipus de cèl·lula Policristal·lina 156mmx156mm 

Nombre de cèl·lules 60 (6x10) 

Dimensions del mòdul 1640x992x40 mm 

Pes 18.5 kg 

Cobertura frontal Vidre temperat amb baix contingut de ferro 3,2 mm 

Marc Aliatge d’alumini anoditzat 

Caixa de connexions IP67, 3 díodes 

Cables 4 mm2, 900 mm 

Connectores MC4 o compatibles MC4 

PARÀMETRES TÈRMICS DEL MÒDUL SOLAR AS-6P30 

Temperatura de funcionament cèl·lula (NOCT) 45ºC ±2ºC 

Coeficient de Temperatura de Pmax -0.43%/ºC 

Coeficient de Temperatura de Voc -0.33%/ºC 

Coeficient de Temperatura de Isc 0.056%/ºC 

Rang de Temperatura  funcionament -40ºC a +85ºC 

 
Taula 8.1 Característiques del mòdul fotovoltaic  AS-6P30 Amerisolar. 

 
A més de les característiques principals, es mostren les corbes de temperatura i irradiància del mòdul 
fotovoltaic Amerisolar  AS-6P30: 
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Fig. 8.2 Gràfiques del mòdul  Amerisolar  AS-6P30. 
 

Disposició del generador fotovoltaic: 
 
El generador fotovoltaic tindrà la següent orientació i angle de inclinació, depenent de la configuració 
escollida: 
 

 Disposició del generador FV 

Configuració Orientació (Ψ) Inclinació (β) 

Anual 0º 37º 

Hivern 0º 61º 

Estiu 0º 31º 

 
Taula 8.2 Orientació i inclinació del generador FV. 

 

8.1.3 ESTRUCTURA DE SUPORT 
 
L'estructura de suport de la instal·lació estarà adequada per poder variar la seva inclinació segons 
diferents períodes de funcionament; variant l’angle d’inclinació del mòdul fotovoltaic fins a un angle 
òptim, depenent de si és estiu o hivern, s’aconseguirà captar la major quantitat de radiació solar possible 
en cada període de funcionament augmentant així l’eficiència de la instal·lació. 
 
S’ha escollit l’estructura regulable HRP-2P distribuïda per l’empresa Hiasa, fundada fa més de 40 anys i 
que forma part del Grup Gonvarri, principal transformador espanyol de productes siderúrgics. 
 
Aquesta estructura, està dissenyada per ajustar-la en tres posicions regulables, ja sigui hivern, estiu o en 
període anual. 
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Fig. 8.3 Estructura HRP-2P en mode hivern i mode estiu. 

 

Característiques principals de l’estructura de suport: 
 

 La qualitat de l’acer en tots els elements que componen aquestes estructures és S-235/275JR. 

 Les estructures són adaptables a les diferents dimensions dels panells solars (dos files de panells). 

 Tots els elements estructurals així com els cargols són galvanitzats en calent per immersió segons 

UNE-EN ISO1461. 

 Els elements galvanitzats presenten una durabilitat conforme al que s’estableix en la norma UNE-

EN ISO 14.713, en funció del tipus d’ambient al que es trobin exposats. 

 En aquesta estructura les unions entre tots els elements son cargolades, sense l'existència de 

soldadures ni abans ni després del procés d’acabat. 

 Facilitat en el muntatge degut a la senzillesa dels seus elements i unions. 

 Perfecta adaptabilitat dels sistemes a la topografia del terreny. 

 Cimentació mitjançant puntals que optimitza el volum de formigó. 

 

8.1.4 SISTEMA DE CONDICIONAMENT DE POTÈNCIA (INVERSOR) 
 
A partir dels càlculs recollits en el capítol 2. MEMÒRIA DE CÀLCUL, es justifica que amb dos inversors de 
50 kW de potència nominal connectats en paral·lel seria suficient. 
 
Per això, s’ha decidit recorre a l’oferta d’inversors del fabricant Sputnik Engineering, entre els quals, 
s’escullen dos SolarMax 50TS. 
 
La configuració en paral·lel, aporta seguretat al subministrament, ja que per una banda, quan falla un 
dels inversors, es desconnecta automàticament, i per altre banda, davant de carregues parcials un dels 
dos es desconnecta per reduir el consum. 
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Característiques de l’inversor: 
 

 Dades tècniques SolarMax 50TS 

Valors d’entrada Rang de tensió MPP 430 V...850 V 

Voltatge CC màxim 900 V 

Corrent CC màxima 120 A 

Tipus de connector 6 x borns de rosca 150 𝑚𝑚2 

Valors de sortida Potència nominal (cos(ϕ) = 0.9) 50 kW 

Potència aparent màxima 55 kVA 

Tensió nominal de xarxa 3 X 400 V 

Corrent CA màxima 77 A 

Rang/Freqüència nominal de xarxa 50 Hz/45 Hz...55 Hz 

Factor de potència cos(ϕ) Ajustable des de 0.8 sobreexcitat fins a 0.8 subexcitat 

Tipus de connexió 5 X borns de rosca 95 𝑚𝑚2 

Connexió de xarxa Trifàsic (sense conductor neutre) 

Rendiment Rendiment màxim 96.3% 

Consum de potència Consum nocturn < 7 W 

Condicions ambient Tipus de protecció segons EN 60529 IP20 

Rang de temperatura ambient -20ºC...+50ºC 

Humitat relativa de l’aire 0...98% (sense condensació) 

Emissió de sorolls < 65 dBA 

Equipament Display Pantalla LCD gràfica amb il·luminació de fons i LED 
d’estat 

Registrador de dades Registre de dades del rendiment energètic i 
potències màximes 

(últims 10 anys, 12 mesos i 31 dies) 

Separació galvànica Transformador BF 

Normes i directives Conforme CE Si 

EMC EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 

Normes/directives complides VDE 0126-1-1 / DK 5940 Ed. 2.2 / RD 1699 / G59/2 / 
PPC Guide / BDEW Directiva MT / VDE-AR-N 4105 

Seguretat d’aparells ‘’Homologació’’ TÜV segons EN 50178 

Interfícies Comunicació de dades RS485 / Ethernet 

Inversors desconnexió 1 Dos parells de contactes (poden concatenar-se en 
varis SolarMax TS) 

Inversors desconnexió 2 Parell de contactes (poden concatenar-se a través de 
varis SolarMax TS) 

Pes i dimensions Pes 670 kg 

Dimensions (mm) 1000 x 1410 x 760 

Garantia  Estàndard 2 anys / Possibilitat ampliar-la 

 
Taula 8.3 Característiques inversor SolarMax 50TS. 
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Per l’elecció del inversor s’ha tingut en compte, a més dels càlculs continguts en el capítol 2. MEMÒRIA 
DE CÀLCUL, el seu preu, ja que, tot i que suposaria una inversió inicial menor col·locar un sol inversor de 
100 kW, a llarg termini sortirà més rentable disposar de dos inversors de 50 kW. 
 
Un dels factors que més ha influenciat en l’elecció de disposar de varis inversors ha sigut que una possible 
averia o el manteniment d’alguna de les parts de la instal·lació no afectaria la seva totalitat, podent 
produir energia mitjançant l’altre inversor i, per conseqüent, fer que el rendiment de la instal·lació sigui 
més elevat. 
 
Ubicació de l’inversor: 
 
Els inversors s'ubicaran, amb la resta d’elements de control i comandament de la instal·lació, en el centre 
de transformació (C.T.), ja existent en la parcel·la on s’ubicarà la instal·lació ( veure document 4. 
PLÀNOLS ). 
 

8.1.5 CABLEJAT I TUBS DE PROTECCIÓ 
 
Com ja sabem, en una instal·lació fotovoltaica connectada a xarxa, una part de la instal·lació treballa en 
corrent continua (la generació) i una altre part ho fa en alterna (del inversor a la xarxa de distribució). 
 
Els sistemes fotovoltaics es solen instal·lar en llocs on la instal·lació no estava prevista. Per aquest motiu, 
l’habitual és realitzar una estesa del cablejat a la vista, subjectat als murs i parets existents (grapejat, 
amb brides o a través de canaletes), o bé enterrat (a través de tubs) quan no hi ha elements d’edificació 
que facilitin la subjecció. 
 
El cablejat del camp FV, tant la interconnexió dels mòduls com la connexió amb l’inversor, circula 
generalment a la intempèrie. Per això, s’han d’adoptar les mesures necessàries perquè aquest cablejat 
resulti resistent contra els efectes de la humitat i la radiació ultraviolada (cable amb aïllament apropiat, 
cable a través de tub, etc.). 
 
A més, s'hauran de tenir en compte les especificacions del plec de condicions de la IDAE, descrites en el 
document 3. PLEC DE CONDICIONS. 
 
Tram corrent continua: 
 
El cablejat dels trams en corrent continua, serà unipolar, i estarà compost per dos conductors actius 
(positiu i negatiu), amb cables flexibles de coure tipus PV ZZ-F amb doble capa de PVC, que tenen 
capacitat per transportar corrent continua de fins a 1.800 V, especialment dissenyats per aplicacions a la 
intempèrie (temperatures extremes, humitat, etc.). 
 
Tram corrent alterna: 
 
El cablejat dels trams en corrent alterna, serà tripolar,  no propagador de incendis i amb emissió de fums 
i opacitat reduïda, tipus SZ1-K(AS+), amb doble capa d’aïllament en PVC i amb tensió nominal d’aïllament 
0,6/1 kV en CA, especialment dissenyat per aplicacions a la intempèrie (temperatures extremes, humitat, 
etc.). 
 
Canalitzacions o tubs de protecció: 
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Tant pel tram que va des de el conjunt de mòduls fotovoltaics fins la caixa de connexió d’aquests, com el 
tram que va des dels inversors fins la caixa de connexió d’aquests, la secció mínima del diàmetre exterior 
del tub serà de 40 mm. 
 
Pels trams descrits anteriorment, s’ha optat pel tub corrugat de l’empresa ODI BAKAR S.A., model 
Blindaflex UV, especialment dissenyat per resistir els raigs UV. 
 
Pels trams que comprenen des de la caixa de connexió del mòduls fotovoltaics fins els inversors i des de 
la caixa de connexió dels inversors fins a la connexió amb la xarxa de distribució de baixa tensió, la secció 
mínima del diàmetre exterior del tub de protecció serà de  63 mm i de 110 mm respectivament. 
 
Per aquests trams descrits anteriorment, s’ha optat pel tub corrugat model Decaplast, de l’empresa ODI 
BAKAR S.A., especialment dissenyat pel pas de cables enterrats amb una compactació superior o igual al 
95% i una altura de recobriment compresa entre 0,5 i 0,8 m, permet no sobrepassar un 6% de ovalació 
per una càrrega rodant pesada. 
 
En la taula 4.4, es mostra la secció de conductor calculada per cada un dels circuits, i el diàmetre del tub 
de protecció necessari (veure capítol 2. MEMÒRIA DE CÀLCUL). 
 

8.1.6 ELEMENTS DE PROTECCIÓ 
 
En els sistemes fotovoltaics, l’inversor és un element fonamental, ja que actua com a ‘’punt frontera’’ 
(aïllament galvànic), que divideix la part continua, on es genera l’energia elèctrica, i la alterna, des de on 
s’abasteixen els consums o es connecta a la xarxa de distribució elèctrica. 
 
L’inversor, incorpora entre altres, proteccions contra sobretensions en l’entrada i sortida, contra 
curtcircuits i sobrecàrregues en la sortida, contra erros d’aïllament, anti-illa, amb desconnexió 
automàtica i un seccionador de corrent continua. 
 
Instal·lació en CC: 
 
La interrupció de corrent presenta més problemes amb xarxes en corrent continua que en corrent alterna. 
En alterna existeix un pas natural de la corrent pel zero en cada semi període, el qual correspon a un 
apagat espontani del arc que es forma quan s’obre el circuit. En la corrent continua això no succeeix i, 
per extingir l’arc, és precís que la corrent disminueixi fins a anul·lar-se. És necessari que la interrupció es 
realitzi gradualment, sense brusques anul·lacions de la corrent que suposarien elevades sobretensions. 
 
El tram comprès entre els mòduls solars i la caixa de connexió de cada grup (veure apartat 3.2 ESQUEMA 
UNIFILAR I CONNEXIONAT DEL SISTEMA FOTOVOLTAIC),  estarà protegit contra sobreintensitats 
mitjançant fusibles en cada una de les branques mòduls del generador fotovoltaic que provoquin 
l’obertura del circuit en cas de produir-se una corrent superior a l'admissible  per els equips o conductors 
de la instal·lació. Cada branca disposarà de dos fusibles de característiques elèctriques idèntiques, un 
per el conductor positiu i l’altre per el negatiu. 
 
Aquest tram també estarà protegit  per dos descarregadors en cada branca, un per el positiu i l’altre per 
el negatiu, ja que els demés elements com el interruptor-seccionador ja venen inclosos en l’inversor. 
 

 Descarregador: la instal·lació fotovoltaica queda exposada a les descàrregues atmosfèriques i les 
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conseqüents sobretensions transitòries, que provoquen reducció del rendiment i la vida útil de 
la instal·lació. L’ús de proteccions contra sobretensions garanteix la optimització del rendiment 
de la instal·lació. 

 
Els protectors de sobretensió descarreguen a terra els pics de tensió transitoris que es transmeten a 
través dels cables de la instal·lació elèctrica. 
 
El conjunt del generador solar està format per parts metàl·liques (suports, estructura i marcs) que és 
convenient connectar a terra com a mesura de seguretat per a la instal·lació, enfront a descàrregues 
atmosfèriques. 
 
Del conjunt generador fotovoltaic parteixen dos conductors actius, el negatiu i el positiu, que estan aïllats 
entre si i aïllats a terra, pel que la posada a terra  de les masses metàl·liques no afecta a la seguretat de 
la instal·lació. 
 
Aquesta disposició, es denomina IT, o ‘’de generador flotant’’, (ICT BT 08), en la que no hi ha conductors 
actius posats a terra. 
 
Si algun dels conductors, tant negatiu com positiu, fa contacte elèctric amb una part metàl·lica posada a 
terra, els potencials d’aquest conductor, de la massa metàl·lica i del terra seran els mateixos, i no hi haurà 
cap corrent de derivació a terra. 
 
Instal·lació en CA: 
 
Les proteccions d’alterna estaran ubicades després de l’inversor, per la protecció dels circuits i connexió 
a xarxa de la instal·lació un cop s’hagi convertit la corrent continua provinent dels mòduls fotovoltaics a 
corrent alterna per la injecció a la xarxa. 
 
El tram contingut entre l’inversor i la caixa de connexió dels inversors (veure apartat 3.2 ESQUEMA 
UNIFILAR I CONNEXIONAT DEL SISTEMA FOTOVOLTAIC), disposarà de diferents elements de protecció i 
seguretat per garantir la qualitat del subministrament elèctric: 
 

 Interruptor general manual: es tracta d’un interruptor magnetotèrmic semblant al utilitzat en el 
tram anterior, però amb la diferència que aquest estarà dissenyat per funcionar amb corrent 
alterna. 

 

 Interruptor diferencial: Els interruptors diferencials proporcionen protecció a les persones 
contra descàrregues elèctriques, tant en el cas de contactes directes com en contactes indirectes 
i, també, protecció a les instal·lacions ja que detecten fuites a terra mesurant la corrent que 
circula pels conductors. 

 
Segons la norma Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 25 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, 
els interruptors diferencials han de disposar d’una intensitat diferencial-residual màxima de 30 mA per a 
aplicacions domèstiques i 300 mA per a altres aplicacions, com també una intensitat assignada superior 
o igual a la del interruptor general. 
 
Pel que es refereix al tram comprès entre la caixa de connexions dels inversors i la xarxa de distribució 
(veure apartat 3.2 ESQUEMA UNIFILAR I CONNEXIONAT DEL SISTEMA FOTOVOLTAIC), les proteccions 
vindran donades per la companyia elèctrica subministradora de la zona i seran les següents: 
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 Element de tall general: Per proporcionar aïllament sobre disposicions mínimes per la protecció 
de la salut i seguretat dels treballadors davant al risc elèctric. 

 
D’acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, en l’apartat ITC-BT-40, l’element de tall ha de 
ser accessible de forma permanent a l’empresa distribuïdora. Per aquest motiu, l’interruptor estarà 
ubicat en la centralització de comptadors, de manera que la companyia distribuïdora tingui accés 
permanent des de l’exterior, sense necessitat d’intervenció per part del productor o personal de la 
instal·lació generadora. 
 

 Interruptor automàtic diferencial: per protegir a les persones en el cas de derivació d’algun 
element a terra. 

 
S’ubicarà en la instal·lació del productor i serà d’acord l’indicat en el Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. En particular, la protecció diferencial en instal·lacions en habitatges complirà l’indicat en l’apartat 
ITC-BT-25, pel que la seva intensitat diferencial-residual màxima serà de 30 mA. 
 

 Interruptor automàtic de la connexió: Per la desconnexió-connexió automàtica de la instal·lació 
en cas d’anomalia de tensió o freqüència de la xarxa, juntament amb un relé d’enclavament. 

 
Aquest interruptor estarà ubicat en la instal·lació del productor. 
 

D’acord amb l’apartat ITC-BT-01 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, un interruptor automàtic és 
aquell capaç d’establir, mantenir i interrompre les intensitats de corrent de servei, o d’establir i 
interrompre automàticament, en condicions predeterminades, intensitats de corrent anormalment 
elevades, com ara les corrents de curtcircuit. 

 
D’altre banda, el RD 1699/2011, estableix que la funció d’aquest interruptor és la desconnexió del 
generador en cas d’actuació de les proteccions voltimètriques de la instal·lació. 
 
En conseqüència, s'entén que ambdues funcions poden ser cobertes per dos elements, un interruptor 
automàtic de la instal·lació, amb protecció contra sobreintensitats i capacitat de tall de curtcircuits, i un 
element de tall del generador, amb capacitat de tall en càrrega, sobre el que actuen les proteccions 
voltimètriques i els automatismes de connexió i desconnexió. 
 

8.1.7 POSADA A TERRA   
 

La instal·lació elèctrica ha de disposar d’una posada a terra contra contactes indirectes, de manera que 
entre totes les masses o elements metàl·lics no existeixin diferencies de potencial perilloses i que a la 
vegada, permeti el pas a terra de les corrents de defecte o la de descarrega d’origen atmosfèric. 
 
Els objectius bàsics de la posada a terra són limitar la tensió que respecte al terra puguin presentar les 
masses metàl·liques i així eliminar o disminuir el risc que suposa una averia tant per les persones com 
per el conjunt de la instal·lació. 
 
Per tant, les funcions principals són: 
 

 Forçar la derivació cap al terreny de les corrents de qualsevol naturalesa que es puguin ocasionar, 
proporcionant un circuit de baixa impedància. 
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 Establir un potencial de referència permanent, evitant diferències de potencial entre diferents 
punts per la circulació d’aquestes corrents. 
 

La tensió de pas admissible és la diferencia de potencial entre dos punts de la superfície del terreny, 
separats per una distància de 1 metre, en la direcció del gradient de potencial màxim. 
 

 
Fig. 8.4 Tensió de pas admissible. 

 
D’altra banda, la tensió de contacte admissible és la diferència de potencial entre una estructura 
metàl·lica posada a terra i un punt de la superfície del terreny a una distància de 1 metre, en la direcció 
del gradient de potencial màxim. 
 

 
Fig. 8.5 Tensió de contacte admissible. 

 
Si aquestes diferències de potencial segueixen existint i son puntejades per una persona, aquest individu 
queda sotmès a una fracció de la tensió de pas o contacte existent, obtenint així les tensions de pas i 
contacte aplicades. 
 
La tensió de pas aplicada és la part de la tensió de pas que resulta directament aplicada entre els peus 
de una persona, tenint en compte totes les resistències que intervenen en el circuit i fent una estimació 
que la del cos humà és de 1000 Ohms. 
 



 Memòria 

  

DISSENY D’UNA INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA CONNECTADA A XARXA AMB MONITORATGE D’ENERGIA. 38 

 

 
Fig. 8.6 Tensió de pas aplicada. 

 
En canvi, la tensió de contacte aplicada, és la part de la tensió de contacte que resulta directament 
aplicada entre dos punts del cos humà, considerant totes les resistències que intervenen en el circuit i 
fent una estimació que la del cos humà és de 1000 Ohms. 
 

 
Fig. 8.7 Tensió de contacte aplicada. 

 
Segons el Reial Decret 1663/2000, la posada a terra de les instal·lacions FV interconnectades es farà 
sempre de manera que no s’alterin les condicions de posada a terra de la xarxa de la empresa 
distribuïdora, assegurant que no es produeixin transferències de defectes a la xarxa de distribució. 
 
Les masses de la instal·lació FV estaran connectades a un terra independent de la del neutre de l’empresa 
distribuïdora d’acord amb el Reglament electrotècnic de baixa tensió, així com del de les masses de la 
resta del subministrament. 
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Es realitzaran dos sistemes de posada a terra independents: 
 

 Un sistema per la instal·lació FV de corrent continua. 

 Un sistema per el sistema de corrent alterna. 
 

8.1.7.1 CORRENT CONTINUA 
 

Totes les parts metàl·liques de la instal·lació FV, inclosa la estructura, els mòduls i l’inversor, estaran 

unides entre si per conductors de protecció de coure de secció 4 𝑚𝑚2, formant una malla que asseguri 
en tot moment la connexió a la posada a terra. 
 
S’utilitzarà una pica vertical d’acer de 14 mm de diàmetre recoberta amb una capa protectora exterior 
de coure d’una espessor de 300 micres. La longitud del elèctrode serà de 2 metres. 
 

8.1.7.2 CORRENT ALTERNA 
 
CENTRE DE TRANSFORMACIÓ 
 

 Terra de protecció: 
 
Es connecten a terra totes les parts metàl·liques no unides als circuits principals de tots els aparells i 

equips instal·lats en el Centre de Transformació (C.T.) s’han d’unir al terra de protecció, ja siguin: 

envoltants de les cel·les i quadres de BT, reixes de protecció, carcassa dels transformadors, etc., així com 

l’armadura del edifici (si és prefabricat). 

 
En canvi, no s’uniran les reixes i portes metàl·liques del Centre de Transformació, si són accessibles des 

de l’exterior. La posada a terra de protecció segons el capítol 2. MEMÒRIA DE CÀLCUL, es realitzarà amb 

cable de 50 𝑚𝑚2  de coure nu que recorrerà el perímetre del centre i al que s’uniran les parts 

metàl·liques dels diferents components. Anirà subjectat a les parets mitjançant brides de subjecció i 

connexió. 

 
S’utilitzarà la configuració 70-25/5/42, formada per 4 piques unides per un conductor de coure nu de 50 

𝑚𝑚2. Les piques tindran un diàmetre de 14 mm i una longitud de 2 m. S’enterraran verticalment a 0,5 

m de profunditat, formant un rectangle de 7m x 2,5 m. 

 

 Terra de servei: 
 
Amb l’objectiu d’evitar tensions perilloses en BT, degut a faltes en la xarxa de MT, el neutre del sistema 

de BT es connecta a una presa de terra independent del sistema de MT, de tal manera que no existeixi 

influència en la xarxa general de terra, pel que s’utilitzarà un cable de coure aïllat de 50 𝑚𝑚2, unit per 

un extrem al neutre de BT i per l’altre a una caixa de registre. S’allunyarà 20 metres del terra de protecció, 

per evitar que si apareix un defecte es transmeti a l’altre terra. Després d’aquests 20 metres, s’utilitzarà 

un cable de coure de 50 𝑚𝑚2. S’utilitzarà la configuració 5/42, formada per 4 piques unides per un 

conductor de coure nu de 50 𝑚𝑚2. Les piques tindran un diàmetre de 14mm i una longitud de 2 m. 
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S’enterraran verticalment a 0,5 m de profunditat i estaran separats 3 m (veure Fig. 8.8). 

 
Fig. 8.8 Configuració del terra de servei. 
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8.2 ESQUEMA UNIFILAR I CONNEXIONAT DEL SISTEMA FOTOVOLTAIC 
 
En l’esquema unifilar de la fig. 8.4, es pot observar el conjunt generador fotovoltaic, amb els seus dos 
blocs de 20 mòduls en sèrie i 9 en paral·lel, juntament amb la caseta de connexions on s’ubiquen els 
inversors i on es realitza la connexió a la xarxa de distribució. 
 

 
Fig. 8.4 Esquema unifilar de la instal·lació solar fotovoltaica. 

 

A la sortida de la caixa de connexió de grup, després dels fusibles i descarregadors de protecció, es troben 
els inversors, que proporcionen un aïllament galvànic entre el tram de la instal·lació en CC (generació) 
del tram en CA (connexió a la xarxa de distribució de BT). 
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9. PLANIFICACIÓ 

 
En la fase de planificació del projecte s’agrupa i sintetitza  la informació recollida en els capítols anteriors. 
Es procedeix a exposar un pla orientatiu pràctic, que servirà a les entitats executores per portar-lo a 
terme. 
 
La planificació del projecte es concreta i especifica i haurà de definir els objectius i resultats que es volen 
assolir així com les activitats a realitzar, els recursos requerits i la seva visualització en el temps. 
 
El diagrama de Gantt és una eina metodològica que presenta les activitats del projecte i que identifica la 
seva seqüència lògica, així com la seva interdependència. 
 

 
Fig. 9.1 Planificació del projecte. 

 

A continuació es descriuen cadascuna de les activitats: 
 
A1 - Compra del material: S’hauran d’adquirir tots i cadascun dels components especificats en el present 
projecte. 
 
A2 - Transport del material: El material adquirit es transportarà a la ubicació amb la finalitat de realitzar 
la instal·lació. 
 
A3 - Organització dels equips de treball: Distribució de la feina entre el personal autoritzat per realitzar 
la instal·lació. 
 



 Memòria 

  

DISSENY D’UNA INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA CONNECTADA A XARXA AMB MONITORATGE D’ENERGIA. 43 

 

A4 - Instal·lació de les estructures de suport: Es realitzarà la instal·lació de les estructures de suport on 
s'ubicaran els mòduls fotovoltaics. 
 
A5 - Instal·lació dels mòduls fotovoltaics: Es realitzarà la instal·lació dels mòduls fotovoltaics sobre els 
suports i es realitzaran les interconnexions. 
 
A6 - Instal·lació del inversor: Es realitzarà la instal·lació del inversor dins del centre de transformació. 
 
A7 - Cablejat del sistema fotovoltaic: Es realitzarà la interconnexió entre els diferents trams del sistema 
fotovoltaic, utilitzant els cables amb la secció oportuna, tal i com s’indica en el projecte. 
 
A8 - Comprovació del sistema fotovoltaic: Es comprovarà que tots els components del sistema 
fotovoltaic funcionen correctament. En el cas de que hi hagi errors, s’identificaran i solucionaran els 
defectes abans de continuar amb la instal·lació. 
 
A9 - Excavació de rases: Es realitzarà l’excavació de les rases corresponents als trams de cablejat enterrats. 
 
A10 - Muntatge tanca perimetral: Es realitzarà la instal·lació de la tanca perimetral per tal de protegir a 
els vianants i a la mateixa instal·lació. 
 
A11 - Instal·lació del circuit CC i CA: Es realitzarà la instal·lació del circuit de CC a partir de la caixa de 
connexió de grup de les diferents línies provinents dels dos blocs de mòduls fotovoltaics i es realitzarà el 
mateix amb el circuit de CA a partir de la sortida dels inversors i fins la connexió amb la xarxa de 
distribució. 
 
A12 - Comprovació completa del sistema: Es comprovarà que tot el conjunt del sistema funciona com 
s’esperava. En el cas de que hi hagi errors, s’identificaran i solucionaran abans de donar la instal·lació per 
finalitzada. 
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10. ORDRE DE PRIORITAT DELS DOCUMENTS BÀSICS 

 
Davant de possibles confusions o contradiccions, l’ordre de prioritat entre els documents bàsics és el 
següent: 
 

1. Plànols. 
2. Plec de condicions. 
3. Pressupost. 
4. Memòria. 
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1. ENERGIA SOLAR I SELECCIÓ DEL GENERADOR FV 

 

1.1 CARACTERITZACIÓ DE L’ENERGIA SOLAR, MODEL TEÒRIC 
 

1.1.1 NATURALESA DE L’ENERGIA SOLAR 
 
El sol és un estel situat al centre del sistema solar (la Terra i tots els demés cossos del sistema planetari 
orbiten al seu voltant) i constitueix la major font d'energia electromagnètica del mateix. 
 
Aquesta energia que allibera, és fruit de les reaccions termonuclears (fusió) que es produeixen en el seu 
interior, on els àtoms d’hidrogen es converteixen en heli. 
 

1.1.2 COMPONENTS DE LA RADIACIÓ SOLAR 
 
La radiació solar arriba a la Terra en forma d’ones electromagnètiques de diferents bandes de freqüències 
(llum visible, infraroja i ultraviolada), que es desplacen per l’espai en totes les direccions sense cap suport 
material. 
 

La potència de la radiació solar rebuda sobre una unitat de superfície (𝑚2), sobre un pla tangent a l’esfera 
imaginària formada per la capa externa de l’atmosfera, s’anomena Constant Solar i el seu valor mig 

mesurat experimentalment és de 1368 W/𝑚2. 
 
La radiació solar que arriba a la superfície de la Terra és sempre menor a la Constant Solar i la seva 
magnitud es troba condicionada tant per factors astronòmics, com per factors climàtics. 
 
Els factors astronòmics influeixen en el recorregut de la radiació solar a través de l'atmosfera, depenent 
de la posició relativa Terra-Sol i de les coordenades geogràfiques de la zona considerada (latitud – 
longitud); i en l’angle d’incidència dels raigs solars, en funció de l’altura solar en cada instant. 
 
Com il·lustra la fig. 1.1, la posició relativa del Sol al firmament respecte d’un punt a la superfície terrestre 

es pot definir per dos angles: l’altitud solar (α𝑠), entesa com l’angle entre la línia que passa pel punt i el 

Sol, i la línia que passa pel punt i és tangent a la superfície terrestre, i l’azimut solar (γ𝑠), entès com l’angle 
entre la línia anterior, la tangent a la superfície terrestre, i la línia coincident amb el meridià local, en 

direcció nord-sud terrestre. El complementari d’α𝑠 s’anomena zenit solar i es representa per ξ𝑠. 
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Fig. 1.1 Altitud, zenit i azimut solar per l’hemisferi Nord, entre parèntesis per l’hemisferi Sud. 

 
Els factors climàtics atenuen la radiació màxima teòrica que s’espera en una zona, en funció de l’altura 
solar. Elements com els núvols, les boires, l’ozó, etc. actuen com un intens filtre de la radiació solar i són 
responsables d’aquesta atenuació, que succeeix fonamentalment per absorció, reflexió i difusió de la 
radiació. 
 
La radiació total procedent del sol que incideix sobre una superfície en la terra està formada pels 
següents components: 
 

 La radiació directa (HB): és la que arriba a la superfície del sistema de captació, directament del 
sol. 

 

 La radiació difusa (HD): és la que s’origina pels efectes de dispersió dels components de 
l’atmosfera. Els dies més assolellats, sense presència de nuvolositat, pot suposar 
aproximadament el 15% de la radiació global, però en els dies ennuvolats augmenta 
considerablement. 

 

 La radiació reflectida (HR): és la radiació incident en la superfície que prové de la reflexió en el 
sòl. La quantitat de radiació depèn del coeficient de reflexió de la superfície també anomenat 
albedo. Només les superfícies verticals (perpendiculars a la superfície terrestre) reben aquesta 
radiació. 

 
La radiació global (H) o total que arriba a una superfícies es pot expressar com la suma d’aquestes tres 
components (H=HB+HD+HR). 
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Fig. 1.2 Components de la radiació solar terrestre. 

 

Així mateix, per caracteritzar la radiació global incident sobre una superfície de la Terra, és necessari 
definir els següents conceptes: 
 

 Irradiància: és la magnitud utilitzada per descriure la potència incident per unitat de superfície 
de tot tipus de radiació electromagnètica. La irradiància màxima del sol en la superfície de la 

terra és aproximadament de l’ordre de 1000 W/𝑚2. No hi ha un valor únic d’irradiància degut a 
la rotació de la terra i dels canvis estacionals. 

 

 Irradiació: és l’energia per unitat de superfície al llarg del temps i es mesura en kWh/𝑚2. És 
habitual mesurar la irradiació sobre un pla horitzontal (per conveni internacional). El seu valor 

anual varia en funció de la latitud de la zona, des de els 800 kWh/𝑚2 a Escandinàvia fins als 2500 

kWh/𝑚2 en algunes zones desèrtiques. La variació estacional (de Gener a Desembre) pot fer 
variar fins a un 30% la irradiació solar incident depenent de a la distància que es trobi la zona de 
l’equador. 

 

1.1.3 ESTIMACIÓ DE LA RADIACIÓ SOLAR SOBRE UNA SUPERFÍCIE INCLINADA 
 
Per un correcte dimensionat d’un sistema d’aprofitament d’energia solar, és necessari conèixer la 
quantitat de radiació solar directa, difusa i reflectida rebuda per una superfície inclinada (en el nostre 
cas, pels mòduls fotovoltaics), en la zona on s’ubicarà la instal·lació. 
 
Malgrat tot, degut als factors climàtics, resulta impossible conèixer amb antelació l’energia que rebrà el 
sistema. Per això, per avaluar el potencial solar disponible, resulta necessari disposar dels valors de 
radiació solar mesurats al llarg de períodes anteriors. 
 
En general, les estacions meteorològiques aporten series històriques de dades mesurades sobre la 
superfície horitzontal, com la radiació global diària o la radiació global per cada hora. 
 
Per a superfícies inclinades, la radiació es determina a partir dels angles que defineixen l’orientació de la 
superfície (en el nostre cas, del generador FV). Com ja s’ha explicat anteriorment, aquests angles són, la 
inclinació respecte a la línia horitzontal i l’azimut respecte del sud. 
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Així, per l’avaluació de la radiació solar incident sobre una superfície inclinada, existeixen una sèrie de 
models matemàtics, com els de Liu i Jordan (1962), Klucher (1979), Page (1986), Pérez (1987), etc. (vegeu 
bibliografia recomanada).  
 
El primer model, el de Liu i Jordan, considera una distribució de tipus isòtropa (uniforme per tot el cel), 
que comporta una formulació matemàtica molt senzilla però, al mateix temps, molt poc real. 
 
Actualment, la major part dels models que s’utilitzen tenen en compte la anisotropia de la distribució de 
la radiació difusa, com el model de Pérez, en la seva versió actualitzada (1990), emprat per la realització 
del Atles de Radiació Solar a Catalunya, que ha estat considerat el més exacte en comparació amb altres 
models i validat davant els mesuraments reals de l’Agència Internacional de l’Energia. 
 
Tot i així, per avaluar la radiació solar incident sobre una superfície inclinada, podem desglossar els 
següents passos comuns pels diferents models matemàtics: 
 

 Avaluar separadament a partir dels valors de radiació en superfícies horitzontals ( 𝐼𝑂 ), les 

components directa,𝐼𝐵 ,  i difusa, 𝐼𝐷𝑂. 
 

 Per la radiació directa, es tracta d’obtenir una simple relació entre els angles d’incidència dels 
raigs solars sobre la superfície inclinada a considerar, amb l’expressió: 

 

 𝐼𝐵𝑇 =
𝐼𝐵. cosθ

cosθ𝑍
⁄  

 
On θ és l’angle d’incidència de la radiació solar sobre una superfície inclinada, format pel raig solar 
incident i la normal a la superfície. 
 

 La radiació difusa inclinada, 𝐼𝐷𝑂𝑇, es pot estimar a partir del model aniso tròpic de Pérez. La 
relació entre la irradiància de cadascuna de les zones en què es divideix el cel es determina a 
través d’uns coeficients, F’1 i F’2, que depenen de tres paràmetres: un índex de claredat del cel 
(Ɛ), un índex de brillantor del cel (Ʌ) i l’angle zenital. Així: 

 

𝐼𝐷𝑂𝑇 = 𝐼𝐷𝑂[(1 − 𝐹′1). (1 + cosβ) 2⁄ + 𝐹′1. cos θ cos⁄ θ𝑍 + 𝐹′2. sinβ] 
 

 La radiació reflectida, 𝐼𝑅𝑇, dependrà de la distribució de la radiació solar sobre el terra i de la seva 
reflexió. El model de Pérez utilitza un coeficient mitjà de reflectància del terra (Ƿ) i estima una 
distribució de la radiació solar reflectida isòtropa per a tot el terra. Així: 

 

𝐼𝑅𝑇 = 𝐼𝑂 . Ƿ. (1 − cosβ) 2⁄  
 
Finalment, es sumen cadascuna de les components per obtenir la radiació global incident sobre 
superfícies inclinades: 
 

𝐼𝑂𝑇 = 𝐼𝐵𝑇 + 𝐼𝐷𝑂𝑇 + 𝐼𝑅𝑇 
 

A Catalunya, no es disposa de les dades suficients per poder aplicar directament el mètode anterior, ja 
que són molt poques les estacions meteorològiques capacitades. A més, les expressions detallades del 
model de Pérez, estan fora de l’abast del present projecte, de manera que per la seva consulta ens hem 
de remetre als capítols de càlcul de la radiació solar de la bibliografia recomanada. 
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1.2 RADIACIÓ SOLAR DISPONIBLE EN LA PARCEL·LA ESCOLLIDA 
 
Deixant de banda els models matemàtics complexes, l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi d’Energia 
(IDAE), en el seu Plec de Condicions Tècniques per instal·lacions Fotovoltaiques Connectades a la Xarxa, 
estableix una sèrie de condicions tècniques i equacions de càlcul que resulten suficients per el 
dimensionament de instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa com la nostra. 
 
Les dades es poden obtenir del Servei Meteorològic de Catalunya, de l'Atles de Radiació Solar de 
Catalunya o d’algun altre organisme oficial equivalent. Nosaltres utilitzarem la base de dades PVGIS 
(Photovoltaic Geographical Information System). 
 
PVGIS està disponible ‘’online’’ en l’adreça http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php, i disposa 
de sèries de dades sobre la irradiació existent en qualsevol part d’Europa; per obtenir les dades de la 
nostra ubicació, només cal introduir les coordenades de la parcel·la on s’ubicarà la instal·lació en 
l’aplicació: 

Latitud: 41.250719º  Longitud: 1.721269º                  Altura: 94 m 

 

1.2.1 ORIENTACIÓ I INCLINACIÓ DELS MÒDULS FOTOVOLTAICS 
 
Per la latitud de Catalunya, l’orientació òptima dels panells FV coincideix amb el sud (angle azimutal 

Ψ=0º), i la inclinació òptima (β𝑂𝑃𝑇) es determinarà segons el període de disseny que millor s’ajusti al ús 
que se li vagi a donar a la instal·lació. 
 
En la següent taula, ICAEN (Institut Català de l’Energia) proposa una descripció de la inclinació 
recomanada, segons el tipus d’us de la instal·lació: 
 

 
Taula 1.1 Relació d’inclinació dels panells en funció de la utilització. 

 
Tenint en compte el descrit anteriorment, la inclinació òptima segons la taula del ICAEN, es mostra en la 
següent taula: 
 
 
 

 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
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Aplicació Inclinació òptima (β𝑂𝑃𝑇) a latitud= 41.25º 

Instal·lacions d’ús d’hivern 41,25º + 20º = 61,25º 

Instal·lacions d’us principal a l’estiu 41,25º – 10º = 31,25º 

Instal·lacions d’ús anual 41,25º – 10º = 31,25º 

 
Taula 1.2 Inclinació òptima dels mòduls FV en funció del període de disseny. 

 

En instal·lacions connectades a xarxa com la nostra, el període de disseny coincidirà amb el criteri 
d’instal·lacions d’ús anual, per tant pel nostre emplaçament, la inclinació òptima rondaria els 31º. 
 
A més de les dades de irradiació diària mitjana mensual sobre superfície horitzontal, PVGIS ens aporta 
altres informacions d’interès per determinar l’orientació i ubicació òptima dels mòduls FV, en el nostre 
emplaçament: 
 

 Angle d’inclinació òptim dels mòduls FV per el període de disseny anual, que PVGIS estima en 
37º, així com l’angle òptim per cada mes de l’any, que per el període de disseny de ‘’mes pitjor’’ 

(desembre), l’aplicació PVGIS l’estima en 67º (𝐼𝑂𝑃𝑇). 
 

 Irradiació diària mitjana mensual sobre el pla horitzontal (𝐻ℎ), en Wh/m2/dia. 
 

 Irradiació diària mitjana mensual sobre una superfície orientada al sud (Ψ=0º) i amb una 
inclinació òptima per el període de disseny anual (𝐻𝑂𝑃𝑇), en Wh/m2/dia. 

 

 Irradiació diària mitjana mensual sobre una superfície orientada al sud (Ψ=0º) i amb una 
inclinació coincident amb la latitud (41º) de la zona (𝐻41), en Wh/m2/dia. 

 

 Irradiació diària mitjana mensual sobre una superfície orientada al sud (Ψ=0º) i amb una 
inclinació òptima (61º) per el període de disseny de ‘’mes pitjor’’ o de menor irradiació, definit 

per ICAEN (𝐻61), en Wh/m2/dia. 
 

 Irradiació diària mitjana mensual sobre una superfície orientada al sud (Ψ=0º) i amb una 
inclinació òptima (67º) per el període de disseny de ‘’mes pitjor’’ o de menor irradiació, estimat 

per l’aplicació PVGIS (𝐻67), en Wh/m2/dia. 
 
En la següent taula, podem observar la informació descrita: 
 

Mes 𝐼𝑂𝑃𝑇  𝐻ℎ  𝐻𝑂𝑃𝑇  𝐻41 𝐻61 𝐻67 

Gener 65 2130 3860 3980 4290 4300 

Febrer 57 3080 4830 4920 5090 5030 

Març 45 4670 6050 6080 5880 5700 

Abril 29 5490 6030 5970 5320 5010 

Maig 16 6680 6480 6330 5260 4830 

Juny 8 7470 6830 6620 5270 4770 

Juliol 11 7360 6920 6740 5440 4950 
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Agost 23 6340 6620 6520 5630 5250 

Setembre 39 4870 5940 5940 5580 5350 

Octubre 53 3580 5180 5260 5300 5200 

Novembre 63 2340 4030 4140 4410 4400 

Desembre 67 1870 3590 3710 4070 4090 

Anual 37 4670 5530 5520 5130 4910 

 
Taula 1.3 Dades d’irradiació en la parcel·la escollida segons l’aplicació PVGIS. 

 

Tal i com podem observar a la taula anterior, a mesura que augmenta l’angle d’inclinació dels mòduls FV, 
la irradiació augmenta en el mes amb menor irradiació (desembre), mentre que la disminució de la 
radiació en la resta de mesos, afecta negativament al valor total anual. 
 
No sempre serà possible orientar i inclinar els mòduls de manera òptima, ja que poden influir altres 
factors com són la falta d’espai sobre el terreny, l’existència d’ombres, etc. (pèrdues per orientació i 
inclinació del mòduls FV). 
 
En el nostre cas, al disposar de tot l’espai necessari i degut a la configuració del terreny ( zona força plana, 
sense vegetació excessiva, etc.), els mòduls FV s’instal·laran orientats completament al sud (Ψ=0º)  i 
depenent del nivell d’atenció que es vulgui donar a la instal·lació es disposarà de diferents nivells 
d’inclinació. 
 
Com ja hem dit anteriorment, al tractar-se d’una instal·lació solar fotovoltaica connectada a xarxa, les 
dades d’orientació i inclinació òptimes són les següents: 
 

 Disposició del generador FV 

Configuració Orientació (Ψ) Inclinació (β) 

Anual 0º 37º 

Hivern 0º 61º 

Estiu 0º 31º 

 
Taula 1.4 Orientació i inclinació del generador FV. 

 

1.3 DIMENSIONAMENT DELS MÒDULS FOTOVOLTAICS 
 

1.3.1 SELECCIÓ DEL MÒDUL FOTOVOLTAIC 
 
Com que volem obtenir una potència pic del conjunt de mòduls FV de 100 kW, per calcular en número 
total (N) de panells solars que hem d’instal·lar, es considera la següent fórmula: 
 

𝑁 =
𝑃𝑚𝑝.𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟

𝑃𝑚𝑝.𝑚ò𝑑𝑢𝑙
 

essent: 
 

 𝑃𝑚𝑝.𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟la potència pic nominal (100 kW) del conjunt de mòduls FV. 



 Memòria 

  

DISSENY D’UNA INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA CONNECTADA A XARXA AMB MONITORATGE D’ENERGIA. 54 

 

 

 𝑃𝑚𝑝.𝑚ò𝑑𝑢𝑙la potència pic nominal de mòdul FV escollit. 

 
Primerament, haurem d’avaluar una sèrie de mòduls fotovoltaics de marques reconegudes en el sector, 
per tal de poder escollir el mòdul FV que més s’adapti a les nostres necessitats. 
 
En instal·lacions connectades a xarxa, es solen utilitzar mòduls FV de 60 cèl·lules, però alguns mòduls de 
72 cèl·lules amb potències pic nominals molt elevades també son molt sol·licitats per aquest tipus 
d’instal·lacions degut a les altes prestacions que proporcionen. 
 
Així mateix, com que es disposa d’espai suficient en la parcel·la on s’ubicarà la instal·lació, buscarem la 
combinació de mòduls que millor s’ajusti en relació qualitat-preu, sense haver de considerar 
l’optimització de l’espai. 
 
Així doncs, es consideren les següents opcions: 
 

 Mòdul de 250 W policristal·lí SG250P (60 cèl·lules), del fabricant Peimar (Itàlia), amb un preu de 
189,34 € per panell. 

 

 Mòdul de 260 W policristal·lí SCL-260WP3 (60 cèl·lules), del fabricant SCL (Alemanya), amb un 
preu de 168,99 € per panell. 

 

 Mòdul de 265 W policristal·lí Amerisolar AS-6P30 (60 cèl·lules), del fabricant Worldwide Energy 
and Manufacturing Co. (USA), amb un preu de 174,99 € per panell. 

 

 Mòdul de 285 W policristal·lí LLGCP285/24 (60 cèl·lules), del fabricant GM Indústrias 
Fotovoltaicas (Espanya), amb un preu de 204,99 € per panell. 

 

 Mòdul de 320 W policristal·lí Amerisolar AS-6P (72 cèl·lules), del Fabricant Worldwide Energy and 
Manufacturing Co. (USA), amb un preu de 226,99 € per panell. 

 
Un cop escollides les opcions, es valoraran els següents paràmetres: 
 

 Preu total del conjunt de mòduls FV. 

 Nombre de mòduls necessaris. 

 Cost relatiu per cada watt de potència instal·lada. 
 
Per saber el preu total del conjunt de mòduls FV, s’haurà de multiplicar el número de mòduls N per el 
preu unitari de cada mòdul. 
 
Per saber el nombre N de mòduls FV necessaris per cada model avaluat, es farà servir l’expressió indicada 

anteriorment (𝑁 = 𝑃𝑚𝑝.𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑃𝑚𝑝.𝑚ò𝑑𝑢𝑙⁄ ), arrodonint el resultat al nombre enter immediatament 

superior. 
 
El cost relatiu per cada watt de potència instal·lat (€/W), s’obté dividint el cost del conjunt de mòduls FV 
per la potència pic del conjunt FV. 
 
Per tal de facilitar l’elecció del mòdul FV, s’agrupen els principals paràmetres avaluats en la següent taula: 
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Mòdul 𝑃𝑚ò𝑑(𝑊) 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑗(𝑘𝑊) 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑗 𝑃𝑚ò𝑑⁄  N A(m2) 𝑃𝑢𝑛𝑖(€) 𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(€) 𝐶𝑟𝑒𝑙(€ 𝑊⁄ ) 

SG250P 250 100 381,6 382 1,626 189,34 72.327,9 0,76 

SCL-260W 260 100 366,92 368 1,631 168,99 62.188,3 0,65 

AS-6P30 265 100 360 360 1,626 163,99 59.036,4 0,62 

LLGCP285 285 100 334,74 336 1,623 204,99 68.876,6 0,72 

AS-6P 320 100 298,12 300 1,94 226,99 71.274.9 0,71 

 
Taula 1.5 Principals característiques dels mòduls FV avaluats. 

 

Un cop analitzats els resultats, ens decidim per el mòdul FV policristal·lí Amerisolar AS-6P30, de 265 W 
de potència nominal. 
 
Tot i que existeix una opció més barata, el seu cost relatiu és dels més baixos. A més, no és necessari 
instal·lar més de 360 mòduls, el que suposa un estalvi extra en material auxiliar (cablejat, proteccions, 
suports, etc.). 
 
Les característiques més importants del mòdul fotovoltaic seleccionat són: 
 

CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES DEL MÒDUL  SOLAR AS-6P30  (STC: 1000W/m2, 25º i AM 1.5) 

Potència Nominal (Pmàx) 265 W 

Voltatge en Circuit Obert (Voc) 38.3 V 

Corrent en Curtcircuit (Isc) 8.98 A 

Voltatge a Punt de Màxima Potència (Vmp) 30.9 V 

Corrent a Punt de Màxima Potència (Imp) 8.58 A 

Eficiència del mòdul (%) 16.29 

Voltatge màxim del sistema 1000 V DC 

Classificació de resistència al foc Tipus 1(UL1703)/Classe C(IEC61730) 

Fusible màxim en sèrie 15 A 

CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES  DEL MÒDUL SOLAR AS-6P30 

Tipus de cèl·lula Policristal·lina 156mmx156mm 

Nombre de cèl·lules 60 (6x10) 

Dimensions del mòdul 1640x992x40 mm 

Pes 18.5 kg 

Cobertura frontal Vidre temperat amb baix contingut de ferro 3,2 mm 

Marc Aliatge d’alumini anoditzat 

Caixa de connexions IP67, 3 díodes 

Cables 4 mm2, 900 mm 

Connectores MC4 o compatibles MC4 

PARÀMETRES TÈRMICS DEL MÒDUL SOLAR AS-6P30 

Temperatura de funcionament cèl·lula (NOCT) 45ºC ±2ºC 

Coeficient de Temperatura de Pmax -0.43%/ºC 
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Coeficient de Temperatura de Voc -0.33%/ºC 

Coeficient de Temperatura de Isc 0.056%/ºC 

Rang de Temperatura  funcionament -40ºC a +85ºC 

 
Taula 1.6 Característiques del mòdul fotovoltaic  AS-6P30 Amerisolar. 

 

1.3.2 NÚMERO DE MÒDULS FV NECESSARIS 
 
Un cop escollit el mòdul fotovoltaic que s’utilitzarà en la instal·lació, s’ha de definir quants panells seran 
utilitzats i com es connectaran entre si tenint en compte els següents punts: 
 

 Àrea del terreny a ocupar pels panells solars: tot i que la dimensió del terreny a ocupar sol ser 
el factor més important a l’hora de calcular el nombre de panells, en la nostra instal·lació no es 
tindrà molt en compte ja que el terreny és suficientment gran per implementar la instal·lació. 
Amb una àrea total, al voltant dels 17.500 m2. 

 
Tot i així, no s’utilitzarà el terreny en la seva totalitat, ja que no està completament orientat al Sud i no 
presenta una forma quadrada uniforme. 
 
Per tant, com que els panells fotovoltaics han d’estar orientats al sud i disposem d’una amplada màxima 
de terreny d’uns 60 metres, s’ha re calculat la nova àrea de terreny a utilitzar, on s’aprofitarà l’espai de 
manera òptima.   

 
 La separació entre files: tot i disposar d’un terreny molt gran, és necessari saber la separació 

mínima entre files per optimitzar la instal·lació i no obtenir pèrdues per ombres, ja que, si un cop 
instal·lada es desitja ampliar la instal·lació, s’haurà de tenir espai suficient per implementar-ho. 
Aquesta separació es calcularà en el pròxim apartat, quan coneguem les dimensions de 
l’estructura. 

 

 Dimensions del panell solar: sabent l’àrea màxima que poden ocupar els panells solars i les 
dimensions de cadascun d’ells, s’obté la quantitat de panells que es podran ubicar en l’estructura. 

 
Els mòduls solars escollits tenen unes dimensions totals de 1640x992x40 mm. Per tant, sabent que els 
mòduls tenen una amplada màxima de 992 mm cadascun, el número màxim de panells per fila, tenint 
en compte que l’amplada màxima a ocupar del terreny és de 60 m, serà de: 
 

𝑁 =
60

0,992
≈ 60𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑙𝑠𝐹𝑉𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙𝑎 

 
S’ha de destacar que aquesta dada (N) és orientativa ja que, com més panells es posen en una fila, menys 
compacte serà la instal·lació i, conseqüentment, el pressupost del cablejat augmenta. 
 

 Potència total que es vol subministrar a la xarxa: a partir d’aquest paràmetre i de la potència 
nominal del mòdul escollit, s’obtindrà el nombre de panells totals necessaris. Com ja hem vist 
anteriorment a la taula 1.5 , amb el mòdul FV Amerisolar AS-6P30, necessitarem 360 panells per 
assolir la potència de 95,4 kW de la instal·lació. 
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 1.3.2.1 NOMBRE MÀXIM DE MÒDULS PER FILA 
 
 A partir dels càlculs realitzats en l’apartat 3.CÀLCUL DE L’INVERSOR, podem saber el nombre 
 màxim  de mòduls per fila, a partir de la següent expressió: 
 

 𝑁𝑚𝑎𝑥 =
𝑈𝑚𝑎𝑥(𝑖𝑛𝑣)

𝑉𝑜𝑐(−5º𝐶)
 

 
Sent, 

 

 𝑈𝑚𝑎𝑥(𝑖𝑛𝑣), el valor de tensió màxim a l’entrada de l’inversor. 

 𝑉𝑜𝑐(𝑇𝑚𝑖𝑛),  el voltatge de circuit obert del mòdul a la temperatura mínima. 

 
 Un cop aplicada la formula, obtenim un valor de 21,6 mòduls, que ajustem a 21 mòduls com a 
 màxim, per assegurar-nos que no sobrepassem la tensió màxima d’entrada a l’inversor. 
 

 1.3.2.2 NOMBRE MÍNIM DE MÒDULS PER FILA 
 
 A partir dels càlculs realitzats en l’apartat 3.CÀLCUL DE L’INVERSOR, ara podrem saber el 
 nombre mínim de mòduls per fila, aplicant la següent expressió: 

  

 𝑁𝑚𝑖𝑛 =
𝑈𝑚𝑝𝑝(𝑖𝑛𝑣)

𝑉𝑚𝑝𝑝(71,25º𝐶)
 

 
Sent, 

 𝑈𝑚𝑝𝑝(𝑖𝑛𝑣), el valor de tensió mínim de seguiment del punt de màxima potència. 

 𝑉𝑚𝑝𝑝(𝑇𝑚𝑎𝑥), el valor de tensió de màxima potència a la temperatura màxima del mòdul. 

 
Un cop aplicada la formula, obtenim un valor de 16,26 mòduls, que ajustem a 17 mòduls com a 
mínim, per assegurar-nos que no treballem amb tensions dins dels rangs de màxima potència. 

 

1.3.2.3 NOMBRE DE FILES EN PARAL·LEL 
 

El nombre de files en paral·lel ha de complir que la corrent de curtcircuit màxima d’una fila per el nombre 
de files connectades en paral·lel sigui menor que la corrent màxima admissible d’entrada a l’inversor. 

 

 𝑁𝑓𝑖𝑙𝑒𝑠 =
𝐼𝑚𝑎𝑥(𝑖𝑛𝑣)

𝐼𝑐𝑐(𝑓𝑖𝑙𝑎)
 

 

Sent, 

 𝐼𝑚𝑎𝑥(𝑖𝑛𝑣), el valor d’intensitat màxima d’entrada a l’inversor. Sent un valor de 120 A en l’inversor 

escollit. 

 𝐼𝑐𝑐(𝑓𝑖𝑙𝑎), el valor d’intensitat de curtcircuit de cada fila. Sent un valor de 8,98 A en el mòdul 

escollit. 

 

El valor obtingut és de 13,4 files connectades en paral·lel, per tant, per no fer treballar els  inversors al 
límit de la corrent màxima de treball, ajustarem el valor a 13 files connectades en paral·lel com a màxim. 
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Finalment, sabent el nombre de mòduls solars necessaris, es farà una aproximació de la distribució de la 
instal·lació; que quedarà dividida en dos blocs idèntics: 
 

 Un amb una configuració de 20 mòduls solars per fila, amb un total de 9 files. 

 I l’altre amb una configuració de 20 mòduls solars per fila, amb un total de 9  files. 
 
Per tant, tenint en compte que l’estructura escollida permet ubicar 10 mòduls repartits en dues  files, 
s’utilitzaran un total de 360 mòduls de 265 W cadascun, per tant, cada bloc podrà  entregar un total de 
47.700 W a la instal·lació, obtenint una potència total de 95.400 W 

 

1.4 DIMENSIONAMENT DE L’ESTRUCTURA DE SUPORT 
 
1.4.1 SOBRECÀRREGUES SUPORTADES 
 
Tal com indica el Plec de Condicions Tècniques del IDAE, l’estructura de suport dels panells solars ha de 
ser calculada per suportar, amb els mòduls instal·lats, les sobrecarregues del vent i neu, d’acord amb el 
que s’indica en el Codi Tècnic de l’Edificació. En el cas de la nostra instal·lació, no es consideraran les 
sobrecarregues per neu, ja que en aquesta zona de la província de Barcelona existeix molt poc risc de 
nevades durant l’hivern i, si succeeixen, són de baixa intensitat i no ocasionarien sobrecarregues a les 
estructures de suport. 
 
Per tant, es tindrà en compte la sobrecarrega produïda pel vent i l’estructura de suport serà 
dimensionada per suportar vents de fins a uns 120 km/h com a màxim. 
 
Com que a la nostra instal·lació els panells estaran orientats cap al sud, l’únic vent que pot representar 
un risc és el que vingui del nord, ja que produirà forces de tracció sobre els ancoratges que sempre són 
més destructives que les forces de compressió. 
 

 
Fig. 1.3 Representació gràfica dels vectors de força de tracció del vent. 

 
En el seu camí, el vent es toparà amb una superfície obstacle d’altura definida per les dimensions dels 
panells solars i la inclinació a la que es troben. Com més gran sigui la inclinació dels panells solars, major 
serà la superfície obstacle per el vent i, per tant, major serà la carrega que exerceixi el vent sobre la 
estructura; per aquest motiu, al tenir tres possibles posicions dels panells, es dimensionarà l’estructura 
perquè suporti la màxima càrrega possible, que es donarà amb un angle de 61º (període d’hivern). 
 
Per tal d’avaluar amb precisió la força que pot actuar sobre de cadascun dels mòduls, emprem l’expressió 
matemàtica següent: 
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𝑓 = 𝑝. 𝑆. sin2̇ α 
 

Sent, 
 

 S,  la superfície de panells. 

 α, l’angle d’inclinació dels panells respecte de l’horitzontal. 

 p, la pressió frontal del vent, és a dir, la pressió que faria el vent sobre els mòduls si estiguessin 
en posició perpendicular al vent. Aquest valor és en funció de la velocitat del vent i el podem 
consultar a la taula 1.7. 

 

 
Taula 1.7 Força del vent en funció de la seva velocitat. 

 

L’estructura regulable escollida, s’agrupa en conjunts de 10 panells repartits en dos files. Per tant, per 
cada conjunt de panells, hi podrà actuar una força màxima de: 
 

Tenint en compte una pressió frontal del vent de 707 N/𝑚2 (a 122,4 km/h) i l’angle d’inclinació més 
elevat de 61º (corresponent al període d’hivern). 
 

𝑆 = 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑚ò𝑑𝑢𝑙 · 𝑛º𝑚ò𝑑𝑢𝑙𝑠 = 1,64 · 0,992 · 10 = 16,269𝑚2 
 

𝑓 = 𝑝. 𝑆. sin2̇ α = 707 · 16,269 · sin261º = 8798,705𝑁 
 

Per tant, els ancoratges que uneixen l’estructura de suport amb la base del terreny hauran de suportar 
una força de 8798,705 N com a màxim. Durant el període d’estiu, o en configuració anual, la força que 
exercirà el vent sobre els suports serà inferior degut a la major inclinació que presenten i al oferir menys 
superfície obstacle al vent. 

 

1.4.2 DISTÀNCIA MÍNIMA ENTRE FILERES DE PLAQUES 
 

Un cop coneguda l’estructura que es vol implementar i les seves dimensions, es calcularà la distància 
mínima de separació entre les diferents files de mòduls solars, amb la finalitat de que no es produeixin 
ombres entre mòduls. 
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Segons l’Institut Català de l’Energia (ICAEN), el càlcul de la distància mínima (d), mesurada sobre la 
horitzontal, entre files de mòduls o entre una fila i un obstacle que pugui projectar ombres, es recomana 
que sigui tal que garanteixi almenys 4 hores de sol al voltant del migdia del solstici d’hivern. Mitjançant 
la següent expressió: 
 
 

𝑑 = (
𝐿 · sinβ

tan𝛲
) · cos𝑎𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 

 
On: 

 d, la distància mínima entre línies de plaques. 

 L, la longitud del panell fotovoltaic. 

 β, l’angle que forma el panell amb l’horitzontal. 

 tan ρ, la tangent de l’altura solar en el mes més desfavorable (desembre) en la nostra latitud. 

 cos𝑎𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟: el cosinus de l’azimut solar en el mes més desfavorable (desembre) a les 10h solar. 
 

Fig. 1.4 Representació gràfica dels paràmetres de càlcul de la distància entre línies de panells. 

 
En el nostre cas, ja que l’estructura podrà variar entre tres posicions (estiu, hivern o anual), els panells 
s’han de col·locar a una distància acceptable pels diferents períodes. Com que els panells estaran fixes, 
es col·locaran a la distància que indiqui l’equació anterior per un angle de 61º, ja que és la màxima 
inclinació que podrà adoptar l’estructura (període d’hivern). 
 
Per tant, sabent que la longitud de l’estructura és de 1,64 m per dos panells i que el panell forma un 
angle amb l’horitzontal de 61º, l’altura (h) de l’estructura serà: 
 

ℎ = 𝐿 · sinβ = (1,64 · 2) · sin(61º) = 2,87𝑚 
 

Ara, coneixent l’altura que tindran els panells en la seva inclinació màxima, l’altura solar en el mes més 
desfavorable (25º) i l’azimut solar en el mes més desfavorable (0º), la distància (d) entre panells serà de: 
 

𝑑 = (
𝐿 · sinβ

tan𝛲
) · cos𝑎𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 = (

2,87

tan25º
) · cos0º = 6,15𝑚 

 
Per tant, la distància mínima entre els extrems inferiors de dos conjunts de panells consecutius resultarà 
de la suma de la distància (d) i la projecció de la longitud del panell sobre el terra (b), és a dir: 
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𝑏 = (1,64 · 2) · cos(61º) = 1,59𝑚 

 
En total, cada filera d’estructures estarà separada, des de la base de cadascuna d’elles, una distància total 
de 7,74 metres com a mínim. 
 

2. ESTUDI ENERGÈTIC DE LA INSTAL·LACIÓ 

 
2.1 HORES DE SOL PIC (HSP) 
 
Les ‘’Hores de Sol Pic’’ o HSP [hores], es poden definir com el nombre d’hores en què disposem d’una 

hipotètica irradiància solar constant de 1000 W/𝑚2. 
 
És un mètode de comptabilitzar l’energia rebuda del sol agrupant-la en paquets de una hora rebent 1000 

W/ 𝑚2 , de manera que si els valors d’irradiació solar estan expressats en kWh/ 𝑚2 , coincidiran 
numèricament amb el resultat al expressar-los en HSP. 

 

2.1.1 HORES DE SOL PIC AMB ESTRUCTURA FIXE 
 
Si analitzem en nostre sistema amb una configuració anual, de 37º d’inclinació, s’obtenen les següents 
dades recollides amb el programa PVGIS. 
 

Configuració anual: Inclinació = 37º, Orientació = 0º 

Mes 𝐻𝑑  𝐻𝑚  

Gener 3.88 120 

Febrer 4.84 135 

Març 6.05 188 

Abril 6.03 181 

Maig 6.48 201 

Juny 6.83 205 

Juliol 6.92 215 

Agost 6.62 205 

Setembre 5.95 178 

Octubre 5.19 161 

Novembre 4.04 121 

Desembre 3.63 113 

Mitjana anual 5.54 169 

Total per l’any 2020 

 
Taula 2.1 Hores de Sol Pic a 37º (anual). 
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On: 

 𝐻𝑑 , mitjana diària de la irradiació global rebuda per metre quadrat pels mòduls del sistema 

(kWh/𝑚2). 
 

 𝐻𝑚 , suma mitjana de la irradiació global per metre quadrat rebuda pels mòduls del sistema 

(kWh/𝑚2). 
 

2.1.2  HORES DE SOL PIC AMB ESTRUCTURA REGULABLE (ESTIU-HIVERN) 
 
En el cas en que analitzem el nostre sistema amb les configuracions pels períodes d’estiu i d’hivern: 
 
Hores de Sol Pic a l’estiu: 
 
Durant el període d’estiu, tal i com s’ha indicat abans, la inclinació òptima serà de 31º. A continuació es 
mostren les dades obtingudes amb el programa PVGIS. 
 
 

Sistema regulable: Inclinació = 31º, Orientació = 0º 

Mes 𝐻𝑑  𝐻𝑚  

Abril 6.07 182 

Maig 6.66 206 

Juny 7.08 212 

Juliol 7.15 222 

Agost 6.73 209 

Setembre 5.90 177 

Mitjana període 6.6 201.3 

Total pel període                                    1208 

 
Taula 2.2 Hores de Sol Pic a 31º (període d’estiu). 

 

On: 

 𝐻𝑑 , mitjana diària de la irradiació global rebuda per metre quadrat pels mòduls del sistema 

(kWh/𝑚2). 
 

 𝐻𝑚 , suma mitjana de la irradiació global per metre quadrat rebuda pels mòduls del sistema 

(kWh/𝑚2). 
 

Hores de Sol Pic a l’hivern: 
 
Per el període d’hivern, tal i com s’ha indicat abans, la inclinació òptima serà de 61º. A continuació es 
mostren les dades obtingudes amb el programa PVGIS. 
 
 
 



 Memòria 

  

DISSENY D’UNA INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA CONNECTADA A XARXA AMB MONITORATGE D’ENERGIA. 63 

 

Sistema regulable: Inclinació = 61º, Orientació = 0º 

Mes 𝐻𝑑  𝐻𝑚  

Gener 4.32 134 

Febrer 5.11 143 

Març 5.88 182 

Octubre 5.31 165 

Novembre 4.43 133 

Desembre 4.12 128 

Mitjana període 4.86 147.5 

Total pel període                                     885 

 
Taula 2.3 Hores de Sol Pic a 61º (període d’hivern). 

 

On: 

 𝐻𝑑 , mitjana diària de la irradiació global rebuda per metre quadrat pels mòduls del sistema 

(kWh/𝑚2). 
 

 𝐻𝑚, suma mitjana de ka irradiació global per metre quadrat rebuda pels mòduls del sistema 

(kWh/𝑚2). 
 

2.2 ENERGIA BRUTA PRODUÏDA 
 
Un cop s’ha calculat la dimensió del generador fotovoltaic i els valors de les Hores de Sol Pic, es procedirà 
al càlcul de l’energia bruta generada, és a dir, l’energia total que generaria la nostra instal·lació si no 
existissin pèrdues en cap component de la instal·lació. Mitjançant la següent expressió, podem calcular 
l’energia bruta generada per la instal·lació: 
 

𝐸𝑏 = 𝑃𝑖𝑛𝑠 · 𝐻𝑆𝑃 
 

On: 

 𝐸𝑏, és l’energia bruta generada per la instal·lació. 
 

 𝑃𝑖𝑛𝑠, és la potència instal·lada en el sistema. 
 

 𝐻𝑆𝑃, són les Hores de Sol Pic (kWh/𝑚2). 
 
Tenint en compte les possibles configuracions, l’energia bruta generada serà diferent, ja que les Hores 
de Sol Pic varien notablement. Per tant, analitzarem els valors d’energia bruta produïda segons el tipus 
de configuració d’estructura que s’utilitzi. 
 

2.2.1 ENERGIA BRUTA PRODUÏDA AMB ESTRUCTURA FIXE 
 
Per una configuració anual, amb una inclinació de 37º del mòduls FV i tenint en compte que la potència 
instal·lada serà de 95.400 kW, l’energia bruta produïda serà: 
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Mes Potència instal·lada(kW) HSP Energia Bruta Generada(kWh) 

Gener 95,4 120 11448 

Febrer 95,4 135 12879 

Març 95,4 188 17935,2 

Abril 95,4 181 17267,4 

Maig 95,4 201 19175,4 

Juny 95,4 205 19557 

Juliol 95,4 215 20511 

Agost 95,4 205 19557 

Setembre 95,4 178 16981,2 

Octubre 95,4 161 15359,4 

Novembre 95,4 121 11543,4 

Desembre 95,4 113 10780,2 

Anual 192994,2 

 
Taula 2.4 Energia bruta produïda amb estructura fixe. 

 

2.2.2 ENERGIA BRUTA PRODUÏDA AMB ESTRUCTURA REGULABLE 
 
En el cas d’una configuració regulable, amb una inclinació de 31º (període d’estiu) i de 61º (període 
d’hivern) dels mòduls FV i tenint en compte que la potència instal·lada serà de 100,7 kW, l’energia bruta 
produïda serà: 
 

Mes Potència instal·lada(kW) HSP Energia Bruta Generada(kWh) 

Gener 95,4 134 12783,6 

Febrer 95,4 143 13642,2 

Març 95,4 182 17362,8 

Abril 95,4 182 17362,8 

Maig 95,4 206 19652,4 

Juny 95,4 212 20224,8 

Juliol 95,4 222 21178,8 

Agost 95,4 209 19938,6 

Setembre 95,4 177 16885,8 

Octubre 95,4 165 15741 

Novembre 95,4 133 12688,2 

Desembre 95,4 128 12211,2 

Anual 199672,2 
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Taula 2.5 Energia bruta produïda amb estructura regulable. 

 

2.3 FACTORS DE PÈRDUES ENERGÈTIQUES 
 
El rendiment energètic de la instal·lació PR o ‘’Performance Ratio’’ es defineix com l’eficiència  de la 
instal·lació solar fotovoltaica en condicions reals de treball, on es tenen en compte les següents pèrdues 
originades: 
 

 Pèrdues per dispersió de potència dels mòduls. 

 Pèrdues de mismatch o de connexionat. 

 Pèrdues degudes a l’acumulació de brutícia i pols en els mòduls FV. 

 Pèrdues per la reflectància angular i espectral. 

 Pèrdues per ombres en el generador FV. 

 Pèrdues per degradació dels mòduls FV. 

 Pèrdues per increment de temperatura de les cèl·lules fotovoltaiques. 

 Pèrdues en els conductors de DC. 

 Pèrdues en els conductors de AC. 

 Pèrdues per disponibilitat. 

 Pèrdues pel rendiment de l’inversor. 

 Pèrdues per rendiment de seguiment del punt de màxima potència del generador FV. 

 Pèrdues línies elèctriques. 
 
Segons disposa el Plec de Condicions Tècniques del IDAE, valors típics són, en sistemes amb inversor 
(connectats a xarxa), PR=0,7. Si s’utilitzés un altre valor de PR , hauria d’estar convenientment justificat. 
 

Pèrdues per dispersió de potència dels mòduls (A1): 
 
La potència nominal que desenvolupen els mòduls FV obtinguts d’un procés de fabricació industrial no 
és exactament la mateixa, i per tant tampoc ho són ni la seva intensitat ni la seva tensió de màxima 
potència. 
 
Els fabricants solen garantir que la potència nominal (P) d’un mòdul FV, està dins d’una banda que oscil·la 
entre P±3%, P±5% o P±10%. Lamentablement, en algunes ocasions, sol succeir que la potència de 
cadascun dels mòduls FV es situa dins de la banda inferior de potències garantides pel fabricant. 
 
Cal remarcar, que un valor de 10% es considera una dispersió molt elevada, mentre que un valor del 5% 
i inferiors es considera adequat. La tolerància de potència positiva del mòdul fotovoltaic escollit és de 
3%, pel que les possibles pèrdues per dispersió de potència nominal es poden estimar en un 3%. 
 

Pèrdues de mismatch o de connexionat (A2): 
 
Són pèrdues energètiques originades per la connexió de mòduls FV de potències lleugerament diferents. 
Així doncs, al disposar d’un sistema generador format per varis mòduls connectats en sèrie, es produeix 
una pèrdua de potència degut a que el valor de la intensitat de corrent de pas serà igual a la de menor 
valor dels mòduls col·locats en sèrie (per tant, el corrent d’un string de mòduls és igual al corrent del 
pitjor mòdul). De manera semblant succeeix per a la tensió de la connexió de mòduls en paral·lel. 
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Resultant, que la potència d’un generador FV és inferior (o en un cas ideal, igual) a la suma de les 
potències de cadascun dels mòduls FV que el componen. 
 
Les pèrdues per aquest factor es poden reduir mitjançant una instal·lació ordenada en potències (o en 
corrents en el punt de màxima potència) dels mòduls FV, així com la utilització de díodes de bypass. Cal 
destacar, que els fabricants de mòduls solen donar-los ja classificats en el cas de grans comandes. 
 
En la present instal·lació solar fotovoltaica, s’escollirà un valor de pèrdues de mismatch o de connexionat 
del 3.50 % 
 

Pèrdues degudes a l’acumulació de brutícia i pols en els mòduls FV (A3): 
 
La brutícia acumulada sobre la coberta transparent del panell FV redueix el rendiment del mateix i pot 
produir efectes d’inversió semblants als provocats per les ombres. 
 
Una causa important de pèrdua succeeix quan els mòduls FV tenen cèl·lules solars molt properes al marc 
situat en la part inferior del mateix; a vegades són les estructures de suport que sobresurten dels mòduls 
i actuen com a retens de pols. 
 
Segons el Plec de Condicions Tècniques d’Instal·lacions solars fotovoltaiques Connectades a Xarxa del 
IDAE, les pèrdues per pols en un dia determinat poden ser del 0 % al dia següent d’un dia de pluja i 
arribar al 8 % quan els mòduls es “veuen molt bruts”. Per tant, en condicions normals d’emplaçament, 
realitzant un manteniment i neteja adequats, els panells fotovoltaics no han de superar unes pèrdues 
per aquest concepte del 3%. 
 

Pèrdues per la reflectància angular i espectral (A4): 
 
La potència nominal d’un mòdul FV ve donada segons unes condicions estàndard de mesura (STC), que 
a més de 1000 W/m2 d’irradiància i 25º de temperatura de la cèl·lula, impliquen una incidència normal 
i un espectre estàndard AM 1.5. No obstant, en la operació habitual d’un mòdul FV, ni la incidència de la 
radiació és constant, ni l’espectre és estàndard durant al llarg del dia. Les pèrdues angulars s’incrementen 
amb el grau de brutícia. 
 
Per altre banda, els mòduls fotovoltaics són espectralment selectius, fet que significa que el corrent 
generat és diferent per a cada longitud d’ona de l’espectre solar de la radiació incident (resposta 
espectral). La variació de l’espectre solar a cada moment respecte l’espectre normalitzat, pot afectar la 
resposta de les cèl·lules FV donant lloc a guanys o a pèrdues energètiques. 
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Fig. 2.1 Gràfica del perfil solar diari. 
 

En la Fig. 2.1, podem veure les causes de les pèrdues per reflectància angular i espectral abans 
esmentades. 
 
El Plec de Condicions Tècniques d’Instal·lacions solars fotovoltaiques Connectades a Xarxa del IDAE, diu 
que les pèrdues per reflectància angular i espectral poden oscil·lar al llarg d’un dia entre el 2 % i el 6 %. 
A més, cal destacar que aquestes pèrdues també depenen de l’acabat superficial de les cèl·lules, sent 
majors en aquelles cèl·lules amb capes antireflectores que en les que estan texturitzades. També seran 
majors a l’hivern (que no pas a l’estiu), i en localitats de major latitud. 
 
En definitiva, en la present instal·lació solar fotovoltaica s’escollirà un valor de pèrdues per reflectància 
angular i espectral del 3.50 %. 
 

Pèrdues per ombres en el generador FV (A5): 
 
La presència d’ombres en determinades hores del dia sobre els mòduls FV pot produir pèrdues 
energètiques causades en primer lloc per la disminució de captació d’irradiació solar i pels efectes de 
mismatch que es poden ocasionar. Aquestes ombres, també poden succeir d’uns mòduls solars sobre 
d’altres. 
 
En el cas del present projecte, les pèrdues per ombrejat sobre la superfície de les cèl·lules seran 
pràcticament nul·les, ja que s’ha tingut en compte aquest factor, però pot ser que el propi disseny toleri 
ombrejats parcials en algunes hores extremes del dia. 
 

Fig. 2.2 Gràfica de diferents pèrdues per ombrejat (corba I-V). 
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En la gràfica anterior, es poden veure diferents corbes I-V del mòdul FV, davant les pèrdues per ombrejat 
en diferents situacions. 
 
Cal remarcar, que el Plec de Condicions Tècniques d’Instal·lacions solars fotovoltaiques Connectades a 
Xarxa del IDAE, diu que el rang de valors d’aquest factor pot anar del mínim, estipulat en el 0 %, fins al 
màxim, que correspon al 10 % (segons el tipus d’instal·lació que pertoca). 
 
En la present instal·lació solar FV, s’escollirà un valor de pèrdues per ombrejat del 0.4%, ja que no hi ha 
cap element que pugui projectar ombres sobre els mòduls i la distància mínima entre fileres d’estructures 
s’ha dimensionat correctament. 
 

Pèrdues per degradació dels mòduls FV: 
 
Com que el mòdul FV escollit per la realització de la nostra instal·lació ha estat certificat segons la norma 
IEC 61215 i ha estat fabricat segons el sistema de qualitat ISO 9001:2008, no ha de presentar degradació 
apreciable. 
 
Per tant, en la instal·lació solar fotovoltaica que ens ocupa, aquestes pèrdues per degradació o 
envelliment dels mòduls FV no es tindran en compte, ja que el fabricant (Amerisolar) garanteix una 
tolerància de potència d’un 0% al 3%, i una potència nominal del 91.2 % durant 12 anys o una potència 
nominal del 80.6% durant 30 anys. 
 

Pèrdues per increment de temperatura de les cèl·lules fotovoltaiques (𝑃𝑇º): 
 
El rendiment dels mòduls FV disminueix amb l’increment de la temperatura a la que es troba la superfície 
del panell (pèrdues de potència de l’ordre d’un 4% per cada 10ºC d’augment temperatura). 
 
La temperatura d’operació dels mòduls FV depèn de factors ambientals, com són la irradiància, la 
temperatura ambient, la velocitat del vent i la posició dels mòduls o ventilació per la part posterior. Això 
implica, per exemple, que si es té la mateixa irradiació solar incident en un mateix sistema fotovoltaic 
produirà menys energia en un lloc càlid que en un clima fred. 
 
Al ser un element exposat a la radiació solar de manera continuada és necessari que existeixi una bona 
ventilació tant per la superfície exposada al sol com per la part posterior dels mòduls. Tot i així, es 
produeix un increment de temperatura de la superfície dels mòduls respecte a la temperatura ambient 
exterior. 
 
Cal remarcar, que aquest tipus de pèrdues són dels paràmetres més importants alhora de calcular 
l’eficiència de la instal·lació. Per el càlcul del factor que considera les pèrdues per increment de la 

temperatura del panell (𝑃𝑇º), es sol utilitzar la següent expressió: 
 

𝑃𝑇º = 𝐾𝑇 · (|𝑇𝐶 − 25º𝐶|) 

 
On, 

 𝐾𝑇, és el coeficient de temperatura, mesurat en º𝐶−1. Normalment aquest valor ve donat pel 

fabricant del mòdul solar, que en el nostre cas té un valor de -0.43%º𝐶−1. 
 

 𝑇𝐶, és la temperatura mitjana mensual a la que treballen les cèl·lules dels mòduls solars FV. Per 
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calcular aquesta temperatura es sol utilitzar aquesta expressió: 
 

𝑇𝐶 = 𝑇𝑎𝑚𝑏 +
(𝑇𝑜𝑛𝑐 − 20º𝐶) · 𝐸

800
 

 
Sent, 

 𝑇𝑎𝑚𝑏, la temperatura ambient mitjana de la zona on s'instal·laran els mòduls FV. 
 

 𝑇𝑜𝑛𝑐, és la temperatura d’operació nominal de la cèl·lula, que sol ser subministrada pel fabricant, 

sent un valor habitual 𝑇𝑜𝑛𝑐 = 45º𝐶. 
 

 E, és la irradiància mitjana útil (W/m2). 
 
Finalment, depenent de l’estructura que s’utilitzi, ja sigui fixe o regulable, es fa la mitjana d’aquestes 
pèrdues en un mes i resulta el que figura en les següents taules. 
 

 Pèrdues per increment de temperatura de les cèl·lules FV amb estructura fixe: 
 
Per a una configuració fixe, amb una inclinació de 37º (període anual), s’obté la següent gràfica: 
 

Pèrdues per temperatura. Configuració anual (37º) 

Mes Temp. Ambient (ºC) Irradiància Màx. 
Migdia (W/m2) 

Temp. Cèl·lula (ºC) Pèrdues per temperatura (%) 

Gener 11,2 623 30,67 2,438 

Febrer 12,3 730 35,11 4,347 

Març 13 837 39,16 6,088 

Abril 15,1 794 39,91 6,411 

Maig 17,4 821 43,06 7,766 

Juny 21,3 861 48,21 9,981 

Juliol 24,8 891 52,64 11,885 

Agost 25,2 867 52,29 11,735 

Setembre 23,2 815 48,67 10,178 

Octubre 20,1 752 43,6 7,998 

Novembre 15,6 630 35,29 4,425 

Desembre 12,5 590 30,94 2,554 

 
Taula 2.6 Pèrdues per increment de temperatura  amb estructura fixe. 

 

Finalment, es realitzarà la mitjana ponderada de les pèrdues per temperatura amb la irradiació mensual 
en el pla inclinat (H(37º)). Es farà així, ja que les pèrdues per temperatura degudes a la irradiància en els 
mesos d’estiu són més elevades i, per tant, una mitjana aritmètica no seria representativa. El percentatge 

de pèrdues per temperatura (𝑃𝑇º) serà del 7,73 %. 
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 Pèrdues per increment de temperatura de les cèl·lules FV amb estructura regulable: 
 
Per a una configuració regulable, amb una inclinació de 61º (període d’hivern), s’obté la següent gràfica: 
 

Pèrdues per temperatura. Configuració d’hivern (61º) 

Mes Temp. Ambient (ºC) Irradiància Màx. 
Migdia (W/m2) 

Temp. Cèl·lula (ºC) Pèrdues per temperatura (%) 

Gener 11,2 681 32,48 3,216 

Febrer 12,3 760 36,05 4,751 

Març 13 814 38,44 5,779 

Octubre 20,1 762 43,91 8,131 

Novembre 15,6 678 36,79 5,069 

Desembre 12,5 655 32,97 3,349 

 
Taula 2.7 Pèrdues per increment de temperatura  amb estructura regulable (període d’hivern). 

 

Per a una configuració regulable, amb una inclinació de 31º (període d’estiu), s’obté la següent gràfica: 
 

Pèrdues per temperatura. Configuració d’estiu (31º) 

Mes Temp. Ambient (ºC) Irradiància Màx. 
Migdia (W/m2) 

Temp. Cèl·lula (ºC) Pèrdues per temperatura (%) 

Abril 15,1 795 39,94 6,424 

Maig 17,4 833 43,43 7,925 

Juny 21,3 880 48,8 10,234 

Juliol 24,8 908 53,18 12,117 

Agost 25,2 872 52,45 11,803 

Setembre 23,2 807 48,42 10,071 

 
Taula 2.8 Pèrdues per increment de temperatura  amb estructura regulable (període d’estiu). 

 
Finalment, es realitzarà la mitjana ponderada de les pèrdues per temperatura amb la irradiació mensual 
en el pla inclinat (H(37º)). Es farà així, ja que les pèrdues per temperatura degudes a la irradiància en els 
mesos d’estiu són més elevades i, per tant, una mitjana aritmètica no seria representativa. El percentatge 

de pèrdues per temperatura (𝑃𝑇º) serà del 7,93 %. 
 

Pèrdues en els conductors de DC (B): 
 
Són les pèrdues ocasionades per efecte Joule en els conductors que uneixen els mòduls FV amb l’inversor. 
 
Quan un determinat corrent circula per un conductor d’un material i secció determinats, es produeixen 
unes pèrdues energètiques originades per les caigudes de tensió.  Aquestes pèrdues es minimitzen 
dimensionant adequadament la secció dels conductors en funció del corrent que circula a través d’ells. 
 
En aquest apartat, s’hi inclouen les pèrdues en commutadors, fusibles, connexionat, etc., tot i ser molt 
petites i poc importants. 
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Les caigudes de tensió en el cablejat poden ser molt importants quan tenen una llargària considerable i 
quan s’opera a BT (Baixa Tensió) en DC. A més, les pèrdues en els conductors en % solen ser inferiors en 
plantes de gran potència que en plantes de petita potència. 
 
Cal remarcar, que la caiguda de tensió calculada en tot el tram de conductors de DC, amb una 
temperatura extrema de treball, és d’aproximadament 1.15 %. Com que el cablejat no treballarà mai a 
la temperatura màxima, es considera vàlid aquest percentatge i, per tant, no es sumarà cap extra 
relacionat amb les pèrdues per proteccions. En conclusió, el valor del coeficient B serà: 
 

𝐵 = 1 − (
1.15

100
) = 0.989 

 

Pèrdues en els conductors de AC (C): 
 
Són les pèrdues ocasionades per efecte Joule en els conductors que uneixen l’inversor amb la xarxa de 
BT (Baixa Tensió). 
 
En aquest apartat s’hi inclouen les pèrdues en commutadors, fusibles, connexionat, etc., tot i ser molt 
petites i poc importants. 
 
Cal remarcar, que la caiguda de tensió calculada en tot el tram de conductors de AC, amb una 
temperatura extrema de treball, és d’aproximadament 1.49 %. Com que és evident que el cablejat no 
treballarà mai a aquesta temperatura, es considera vàlid aquest percentatge i, per tant, no es sumarà 
cap extra relacionat amb les pèrdues per proteccions. Per tant, el valor del coeficient C serà: 
 

𝐶 = 1 − (
1.49

100
) = 0.985 

 

Pèrdues per disponibilitat (D): 
 
La disponibilitat en una instal·lació solar FV és un factor determinant, pel simple fet que si la instal·lació 
no està operativa, ocasionarà importants pèrdues i afectarà significativament al rendiment global de tota 
la instal·lació FV. Un manteniment ràpid i efectiu de la instal·lació és essencial per garantir una 
disponibilitat alta. 
 
El rang de disponibilitat d’una instal·lació ben mantinguda rondarà el 98% del temps total d’operació, o 
fins i tot superior, en el cas de grans instal·lacions, i segurament inferior per a instal·lacions més petites, 
com és el cas del present projecte. 
 
La pèrdua més probable per aquest factor serà del 2.40% i, a continuació, es mostra que el valor del 
coeficient D serà: 
 

𝐷 = 1 − (
2.40

100
) = 0.976 

 

Pèrdues pel rendiment de l’inversor (E): 
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A l’hora d’escollir l’inversor per la nostra instal·lació solar FV, és important seleccionar un inversor d’alt 
rendiment en condicions nominals d’operació i una selecció adient de la potència de l’inversor en funció 
de la potència del conjunt de mòduls FV instal·lats. 
 
Segons indica el fabricant de l’inversor seleccionat pel present projecte, el rendiment europeu de 
l’inversor SolarMax 50TS 50kW de l’empresa Sputnik Engineering és del 95.5%. Per tant, escollirem 
aquest valor per indicar les pèrdues pel rendiment de l’inversor. 
 

Pèrdues per rendiment de seguiment del punt de màxima potència (MPP) del generador FV (F): 
 
El nostre inversor de connexió a la xarxa de BT, opera directament connectat al generador FV i té un 
dispositiu electrònic de seguiment del punt de màxima potència del generador FV (aquest punt varia 
segons la irradiància i la temperatura). 
 
Cal destacar, que l’inversor es pot caracteritzar per una corba de rendiment de seguiment del punt de 
màxima potència (MPP), definida com el quocient entre l’energia que l’inversor és capaç d’extraure del 
generador FV i l’energia que s’extrauria amb un seguiment ideal. Un problema addicional pot sorgir quan 
hi ha ombres sobre el generador FV. En aquest cas, hi poden haver escalons en la corba I-V i l’inversor 
pot operar en un punt que no és el de màxima potència. 
 
Normalment, la pèrdua més probable per aquest factor pren un valor del 7%, però considerant que 
l’inversor escollit pel present projecte té un rendiment força elevat, s’agafarà el valor de 3.2% per les 
pèrdues per rendiment de seguiment del punt de màxima potència del generador FV. Així doncs, el valor 
del coeficient F serà: 
 

𝐹 = 1 − (
3.2

100
) = 0.968 

 

Pèrdues línies elèctriques: 
 
En les recomanacions recollides en el Plec de Condicions Tècniques del IDAE, s’indica que la caiguda de 
tensió no podrà superar el 3% (1,5% per la part de corrent contínua o directa i del 2% per els conductors 
de la part de corrent alterna). Cal destacar, que no es consideren pèrdues del sistema fotovoltaic en si, 
per això no estan incloses en aquest capítol de càlculs energètics. 
 

Conjunt total de pèrdues en el generador FV (A): 
 
Agruparem el conjunt de pèrdues en el generador fotovoltaic realitzant el sumatori de les pèrdues per 
toleràncies de la potència nominal (A1), de les pèrdues de mismatch (A2), de les pèrdues per brutícia 
(A3), de les pèrdues per reflectància angular (A4) i de les pèrdues per ombrejat del mòdul FV (A5): 
 

𝐴(%) = ∑

5

𝑖=0

𝐴𝑖 = 𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3 + 𝐴4 + 𝐴5 = 3 + 3.5 + 3.5 + 3.5 + 0.4 = 13.9% 

 
Cal remarcar, que es pot tenir en consideració multitud de factors i com més se’n tinguin en compte 
major serà l’aproximació a l’eficiència real de la instal·lació (sempre i quant aquests s’escullin 
correctament). També s’ha de tenir present que el valor d’aquests factors pot variar al llarg del temps en 
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funció de les diferents condicions existents en la ubicació de la instal·lació solar fotovoltaica. 
 
Per tant, el PR és un valor que s’utilitza de forma generalitzada per a mesurar el rendiment de les 
instal·lacions solars fotovoltaiques, independentment de la insolació que reben. Es tracta d’un indicador 
de les pèrdues de potència en un sistema fotovoltaic, que s’expressa com el quocient entre el rendiment 
real i el teòric. 
 
A continuació, podem observar que el factor de rendiment total o ‘’Performance Ratio’’ (PR) es calcula 
mitjançant la següent expressió: 
 

𝑃𝑅(%) = [100 − 𝐴 − 𝑃𝑇º] · 𝐵 · 𝐶 · 𝐷 · 𝐸 · 𝐹 

 
Per tant, segons la configuració adoptada, els valors de rendiment total o ‘’Performance Ratio’’ seran de: 
 

 Performance Ratio amb estructura fixe: 
 
La taula de pèrdues i el Performance Ratio si s’escull una estructura fixe amb una inclinació de 37º serà 
la següent: 
 

Estimació del Performance Ratio en cada mes de l’any 

Mes A 𝑃𝑇º B C D E F PR (%) 

Gener 13,9 2,438 0,989 0,985 0,976 0,955 0,968 73,5 

Febrer 13,9 4,347 0,989 0,985 0,976 0,955 0,968 71,8 

Març 13,9 6,088 0,989 0,985 0,976 0,955 0,968 70,3 

Abril 13,9 6,411 0,989 0,985 0,976 0,955 0,968 70,1 

Maig 13,9 7,766 0,989 0,985 0,976 0,955 0,968 68,85 

Juny 13,9 9,981 0,989 0,985 0,976 0,955 0,968 66,9 

Juliol 13,9 11,885 0,989 0,985 0,976 0,955 0,968 65,2 

Agost 13,9 11,735 0,989 0,985 0,976 0,955 0,968 65,4 

Setembre 13,9 10,178 0,989 0,985 0,976 0,955 0,968 66,7 

Octubre 13,9 7,998 0,989 0,985 0,976 0,955 0,968 68,6 

Novembre 13,9 4,425 0,989 0,985 0,976 0,955 0,968 71,8 

Desembre 13,9 2,554 0,989 0,985 0,976 0,955 0,968 73,4 

Anual 13,9 7,731 0,989 0,985 0,976 0,955 0,968 68,9 

 
Taula 2.9 Performance Ratio amb estructura fixe. 

 

 Performance Ratio amb estructura regulable: 
 
La taula de pèrdues i el Performance Ratio si s’escull una estructura regulable amb una inclinació de 31º 
o de 61º segons el període del any serà la següent: 
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Estimació del Performance Ratio en cada mes de l’any 

Mes A 𝑃𝑇º B C D E F PR (%) 

Gener 13,9 3,216 0,989 0,985 0,976 0,955 0,968 72,8 

Febrer 13,9 4,751 0,989 0,985 0,976 0,955 0,968 71,5 

Març 13,9 5,779 0,989 0,985 0,976 0,955 0,968 70,6 

Abril 13,9 6,424 0,989 0,985 0,976 0,955 0,968 70,1 

Maig 13,9 7,925 0,989 0,985 0,976 0,955 0,968 68,7 

Juny 13,9 10,234 0,989 0,985 0,976 0,955 0,968 66,7 

Juliol 13,9 12,117 0,989 0,985 0,976 0,955 0,968 65,1 

Agost 13,9 11,803 0,989 0,985 0,976 0,955 0,968 65,3 

Setembre 13,9 10,071 0,989 0,985 0,976 0,955 0,968 66,8 

Octubre 13,9 8,131 0,989 0,985 0,976 0,955 0,968 68,5 

Novembre 13,9 5,069 0,989 0,985 0,976 0,955 0,968 71,2 

Desembre 13,9 3,349 0,989 0,985 0,976 0,955 0,968 72,7 

Anual 13,9 7,932 0,989 0,985 0,976 0,955 0,968 68,7 

 
Taula 2.10 Performance Ratio amb estructura regulable. 

 
Tal i com es pot observar, les pèrdues no variaran molt segons l’estructura que s’esculli, ja que aquesta 
només influeix en les pèrdues per increment de temperatura i, com s’ha observat en l’apartat anterior, 
aquestes pèrdues no varien significativament. 
 
A continuació, en la fig. 2.3, es mostra un gràfic que conté les pèrdues energètiques existents 
desglossades i també el valor del rendiment total o del ‘’Performance Ratio’’ (PR) anual, de la present 
instal·lació solar FV: 
 

 
Fig. 2.3 Gràfic amb les pèrdues energètiques existents i amb el PR anual. 
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2.4 ENERGIA NETA PRODUÏDA ANUAL I MENSUAL 
 
Per tal de saber la producció anual i mensual d’energia elèctrica injectada a la xarxa de BT de la present 
instal·lació solar FV, utilitzarem la següent expressió: 
 

𝐸𝑛 = 𝑃𝑖𝑛𝑠 · 𝐻𝑆𝑃 · 𝑃𝑅 
 
On, 

 𝐸𝑛, és l’energia neta injectada a la xarxa elèctrica de BT (kWh/dia). 
 

 𝑃𝑖𝑛𝑠, és la potència pic del generador fotovoltaic (kW). 
 

 PR, és el rendiment total o “Performance Ratio” (PR) (en tant per 1). 
 

 HSP, són les Hores de Sol Pic (kWh/m2). 
 
Tenint en compte les possibles configuracions, l’energia neta generada serà diferent, ja que les Hores de 
Sol Pic varien notablement. Per tant, analitzarem els valors d’energia bruta produïda segons el tipus de 
configuració d’estructura que s’utilitzi. 
 

 Energia neta produïda amb estructura fixe: 
 
L’energia neta produïda mensualment i anualment amb una configuració anual es pot observar en la 
següent gràfica: 
 
 

Mes Potència instal·lada (kW) HSP PR (%) Energia Neta Generada (kWh) 

Gener 95,4 120 73,5 8.414,28 

Febrer 95,4 135 71,8 9.247,12 

Març 95,4 188 70,3 12.608,45 

Abril 95,4 181 70,1 12.104,45 

Maig 95,4 201 68,85 13202,26 

Juny 95,4 205 66,9 13.083,63 

Juliol 95,4 215 65,2 13.373,17 

Agost 95,4 205 65,4 12.790,28 

Setembre 95,4 178 66,7 11.326,46 

Octubre 95,4 161 68,6 10.536,55 

Novembre 95,4 121 71,8 8.288,16 

Desembre 95,4 113 73,4 7.912,67 

Anual  132.887,48 

 
Taula 2.11 Energia neta produïda amb estructura fixe. 
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 Energia neta produïda amb estructura regulable: 
 
L’energia neta produïda mensualment i anualment amb una configuració regulable es pot observar en la 
següent gràfica: 
 
 

Mes Potència instal·lada (kW) HSP PR (%) Energia Neta Generada (kWh) 

Gener 95,4 134 72,8 9.306,46 

Febrer 95,4 143 71,5 9.754,17 

Març 95,4 182 70,6 12.258,14 

Abril 95,4 182 70,1 12.171,32 

Maig 95,4 206 68,7 13.501,20 

Juny 95,4 212 66,7 13.489,94 

Juliol 95,4 222 65,1 13.787,40 

Agost 95,4 209 65,3 13.019,91 

Setembre 95,4 177 66,8 11.279,71 

Octubre 95,4 165 68,5 10.782,59 

Novembre 95,4 133 71,2 9.034,00 

Desembre 95,4 128 72,7 8877,54 

Anual  137.262,38 

 
Taula 2.12 Energia neta produïda amb estructura regulable. 

 

2.4.1 COMPARACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE L’ENERGIA PRODUÏDA SEGONS L’ESTRUCTURA ADOPTADA 
 
En aquest apartat es farà un anàlisis comparatiu, tenint en compte els diferents valors exposats 
anteriorment, de l’energia neta produïda en funció de l’estructura utilitzada. 
 
Primerament, ja es pot observar que amb l’estructura regulable es captarà més radiació solar que amb 
l’estructura fixe, ja que les Hores de Sol Pic augmenten considerablement quan s’utilitza la configuració 
regulable. 
 
També cal destacar que, quanta més radiació solar, més grans seran les pèrdues per increment de 
temperatura en els mòduls FV. Tot i això, es pot observar que aquestes pèrdues no son suficientment 
grans com per influir significativament en la captació d’energia. 
 
La diferència de Hores de Sol Pic i de pèrdues per increment de temperatura serà la següent: 
 

Mes HSP Estructura 
Fixe (kWh/m2) 

HSP Estructura 
Regulable (kWh/m2) 

Pèrdues per temperatura 
Estructura Fixe (%) 

Pèrdues per temperatura 
Estructura Regulable (%) 

Gener 120 134 2,438 3,216 

Febrer 135 143 4,347 4,751 

Març 188 182 6,088 5,779 

Abril 181 182 6,411 6,424 
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Maig 201 206 7,766 7,925 

Juny 205 212 9,981 10,234 

Juliol 215 222 11,885 12,117 

Agost 205 209 11,735 11,803 

Setembre 178 177 10,178 10,071 

Octubre 161 165 7,998 8,131 

Novembre 121 133 4,425 5,069 

Desembre 113 128 2,554 3,349 

 
Taula 2.13 Comparació Hores de Sol Pic i pèrdues per temperatura entre estructura fixe i regulable. 

 
Com que la diferència de pèrdues per temperatura és molt petita, el valor del Performance Ratio per 
cada mes no variarà molt. 
 
Per últim, es pot observar que utilitzant l’estructura regulable s’obtindrà força més energia al llarg de 
l’any que amb la configuració anual. 
 
Aquesta comparativa entre el valor de Performance Ratio i de l’energia produïda es pot observar a la 
següent taula: 
 

Mes Performance Ratio 
Estructura Fixe (%) 

Performance Ratio 
Estructura Regulable (%) 

Energia neta 
Estructura Fixe (kWh) 

Energia neta 
Estructura Regulable (kWh) 

Gener 73,5 72,8 8.414,28 9.306,46 

Febrer 71,8 71,5 9.247,12 9.754,17 

Març 70,3 70,6 12.608,45 12.258,14 

Abril 70,1 70,1 12.104,45 12.171,32 

Maig 68,85 68,7 13.202,26 13.501,20 

Juny 66,9 66,7 13.083,63 13.489,94 

Juliol 65,2 65,1 13.373,17 13.787,40 

Agost 65,4 65,3 12.790,28 13.019,91 

Setembre 66,7 66,8 11.326,46 11.279,71 

Octubre 68,6 68,5 10.536,55 10.782,59 

Novembre 71,8 71,2 8.288,16 9.034,00 

Desembre 73,4 72,7 7.912,67 8877,54 

Anual 68,9 68,7 132.887,48 137.262,38 

 
Taula 2.14 Comparació del Performance Ratio i Energia neta generada entre estructura fixe i regulable. 
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3. CÀLCUL DEL INVERSOR 

 
Degut que la majoria de càrregues funcionen en AC, necessitem un inversor per transformar la corrent 
continua provinent del conjunt generador fotovoltaic, en una corrent alterna apte per ser introduïda a la 
xarxa elèctrica. 
 
L’inversor és un transformador bidireccional corrent altern – corrent continu, hem de considerar que 
compleixi les normes establertes pel Plec de Condicions Tècniques del IDAE, com els requeriments 
tècnics que imposen els panells solars, es calcularan les tensions i corrents màximes i mínimes que 
podran tenir-se a la sortida del generador tenint en compte tant un funcionament normal dels panells 
solars a l’hora d’entregar la màxima potència com el funcionament dels panells solars quan estan 
sotmesos a condicions de temperatura diferents a les establertes en les condicions estàndards de mesura. 
 

3.1 TENSIÓ I CORRENT EN EL PUNT DE MÀXIMA POTÈNCIA 
 
A l’hora d’escollir l’inversor adequat per la nostre instal·lació, haurem de tenir en compte que estigui 
equipat amb un dispositiu electrònic de seguiment del punt de màxima potència dels panells, per tal de 
poder obtenir la màxima eficiència energètica del conjunt generador. Per tant, es considerarà que, en 
condicions normals de funcionament, s’entregarà la màxima potència a una tensió donada en la fulla de 
característiques. 
 
La tensió de màxima potència, o tensió normal de funcionament, del conjunt generador fotovoltaic 

vindrà donada per la multiplicació de la tensió del punt de màxima potència (𝑉𝑚𝑝𝑝) de cada mòdul per 

el nombre de mòduls en serie que conformen cada línia del conjunt generador: 
 

𝑉𝑚𝑝𝑝𝑇𝑂𝑇 = 𝑉𝑚𝑝𝑝 · 𝑁𝑆 = 30,9 · 20 = 618𝑉 

 
També s’ha de calcular la corrent que subministra el conjunt generador fotovoltaic quan proporciona la 

màxima potència, que vindrà donada al multiplicar la corrent del punt de màxima potència (𝐼𝑚𝑝𝑝) de 

cada mòdul per el nombre de mòduls en paral·lel continguts en la nostra instal·lació: 
 

𝐼𝑚𝑝𝑝𝑇𝑂𝑇 = 𝐼𝑚𝑝𝑝 · 𝑁𝑃 = 8,58 · 9 = 77,2𝐴 

 

3.2 CORRECCIONS DE TENSIÓ I CORRENT DEGUDES A LA TEMPERATURA 
 
Els mòduls fotovoltaics solen indicar les seves especificacions tècniques considerant una temperatura de 
cèl·lula de 25ºC, valor considerat com a condició estàndard de mesura. En la zona on s’ha ubicat la 
instal·lació del present projecte es considerarà un rang de temperatures ambients de entre -5º C a 
l’hivern i  40º C a l’estiu. 
 
La temperatura de treball que assoleixen les cèl·lules dels mòduls fotovoltaics pot aproximar-se 
mitjançant la següent expressió: 
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𝑇𝐶 = 𝑇𝑎𝑚𝑏 +
(𝑇𝑜𝑛𝑐 − 20º𝐶) · 𝐸

800
 

 
Sent, 

 𝑇𝑎𝑚𝑏, la temperatura ambient mitjana de la zona on s'instal·laran els mòduls FV. 
 

 𝑇𝑜𝑛𝑐, és la temperatura d’operació nominal de la cèl·lula, que sol ser subministrada pel fabricant, 

sent un valor habitual 𝑇𝑜𝑛𝑐 = 45º𝐶. 
 

 E, és la irradiància mitjana útil (W/𝑚2). Considerarem a l’estiu una E=1000  W/𝑚2 i a l’hivern una 

de  E=100  W/𝑚2. 
 

Per tal de saber el voltatge de circuit obert que es mesurarà a la sortida de cada mòdul quan estiguin 
treballant sota aquestes condicions de temperatura de cèl·lula diferents a 25º C, aplicarem el coeficient 
de temperatura per el voltatge de circuit obert (Voc) que ens proporciona el fabricant sobre la següent 
equació: 
 

𝑉𝑂𝐶(º𝑐) = 𝑉𝑂𝐶(25º𝑐) + Δ𝑇 · Δ𝑉𝑂𝐶(𝑇) 

 
Sent, 
 

 𝑉𝑂𝐶(º𝑐), el voltatge de circuit obert del mòdul a una temperatura determinada. 

 

 𝑉𝑂𝐶(25º𝑐), el voltatge a circuit obert del mòdul en condicions estàndard de mesura, sent un valor 

de 𝑉𝑂𝐶(25º𝑐)= 38,3 V en l’inversor escollit. 

 

 Δ𝑇, és la variació de temperatura de treball del mòdul. 
 

 Δ𝑉𝑂𝐶(𝑇), és el coeficient de temperatura del voltatge de circuit obert del mòdul. Tenint en 

compte que el coeficient de temperatura de 𝑉𝑂𝐶és de -0.33%/ºC. 
 

I per la corrent de curtcircuit que es produirà a la sortida de cada mòdul quan s’estigui treballant sota 
condicions de temperatura diferents a 25º C, llavors s’aplicarà el coeficient de temperatura per la corrent 
de curtcircuit (Isc) que ens proporciona el fabricant sobre la següent equació: 
 

𝐼𝑆𝐶(º𝑐) = 𝐼𝑆𝐶(25º𝑐) + Δ𝑇 · Δ𝐼𝑆𝐶(𝑇) 

 
Sent, 
 

 𝐼𝑆𝐶(º𝑐), la corrent de curtcircuit del mòdul a una temperatura determinada. 

 

 𝐼𝑆𝐶(25º𝑐), la corrent de curtcircuit del mòdul en condicions estàndard de mesura, sent un valor 

de 𝐼𝑆𝐶(25º𝑐)= 8,98 A en el mòdul escollit. 

 

 Δ𝑇, és la variació de temperatura de treball del mòdul. 
 

 Δ𝐼𝑆𝐶(𝑇), és el coeficient de temperatura de la corrent de curtcircuit del mòdul. Tenint en compte 
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que el coeficient de temperatura de 𝐼𝑆𝐶és de 0,056%/ºC. 
 

Per tant, tenint en compte aquests aspectes per una temperatura ambient de -5º C, la temperatura de 
cèl·lula dels panells solars serà: 
 

𝑇𝐶 = 𝑇𝑎𝑚𝑏 +
(𝑇𝑜𝑛𝑐 − 20º𝐶) · 𝐸

800
= −5 +

(45 − 20) · 100

800
= −1,875º𝐶 

 

A partir d’aquesta temperatura, el voltatge de circuit obert i la corrent de curtcircuit del mòdul serà: 

 

Δ𝑉𝑂𝐶(𝑇) = −0,0033 · 38,3𝑉 = −0,1264𝑉 

Δ𝐼𝑆𝐶(𝑇) = 0,00056 · 8,98𝐴 = 0,005𝐴 

 

𝑉𝑂𝐶(−1,875º𝑐) = 𝑉𝑂𝐶(25º𝑐) + Δ𝑇 · Δ𝑉𝑂𝐶(𝑇) = 38,3 + (−1,875 − 25) · (−0,1264) = 41,70𝑉 

 

 

𝐼𝑆𝐶(−1,875º𝑐) = 𝐼𝑆𝐶(25º𝑐) + Δ𝑇 · Δ𝐼𝑆𝐶(𝑇) = 8,98 + (−1,875 − 25) · (0,005) = 8,84𝐴 

 

Un cop obtinguts aquests dos valors, si multipliquem el nombre de panells en sèrie per línia del conjunt 
generador per el voltatge de circuit obert de cada mòdul considerant una temperatura ambient de -5º C, 
s’obté el voltatge de circuit obert total a la sortida del conjunt generador fotovoltaic en el període 
hivernal: 
 

𝑉𝑂𝐶(−1,875º𝑐)𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑉𝑂𝐶(−1,875º𝑐) · 𝑁𝑆 = 41,70𝑉 · 20𝑚ò𝑑𝑢𝑙𝑠 = 834𝑉 

 

De la mateixa manera, si multipliquem el nombre de línies en paral·lel del conjunt generador per el 
corrent de curtcircuit de cada mòdul considerant una temperatura ambient de -5º C, s’obté el corrent de 
curtcircuit total a la sortida del conjunt generador fotovoltaic en el període hivernal: 
 

𝐼𝑆𝐶(−1,875º𝑐)𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝐼𝑆𝐶(−1,875º𝑐) · 𝑁𝑃 = 8,84𝐴 · 9𝑙í𝑛𝑖𝑒𝑠 = 79,6𝐴 

 

A continuació, per obtenir el voltatge de circuit obert i la corrent de curtcircuit del conjunt generador 
fotovoltaic durant el període d’estiu, es considerarà una temperatura de 40º C tal i com s’ha indicat 
anteriorment, pel que la temperatura de les cèl·lules que conformen els mòduls solars serà: 
 

𝑇𝐶 = 𝑇𝑎𝑚𝑏 +
(𝑇𝑜𝑛𝑐 − 20º𝐶) · 𝐸

800
= 40 +

(45 − 20) · 1000

800
= 71,25º𝐶 

 
A partir d’aquesta temperatura de cèl·lula, el voltatge de circuit obert i la corrent de curtcircuit del mòdul 
solar seran: 
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𝑉𝑂𝐶(71,25º𝑐) = 𝑉𝑂𝐶(25º𝑐) + Δ𝑇 · Δ𝑉𝑂𝐶(𝑇) = 38,3 + (71,25 − 25) · (−0,1264) = 32,45𝑉 

 

𝐼𝑆𝐶(71,25º𝑐) = 𝐼𝑆𝐶(25º𝑐) + Δ𝑇 · Δ𝐼𝑆𝐶(𝑇) = 8,98 + (71,25 − 25) · (0,005) = 9,21𝐴 

 
Un cop obtinguts aquests dos valors, si multipliquem el nombre de panells en sèrie per línia del conjunt 
generador per el voltatge de circuit obert de cada mòdul considerant una temperatura ambient de 40º 
C, s’obté el voltatge de circuit obert total a la sortida del conjunt generador fotovoltaic en el període 
estiuenc: 
 

𝑉𝑂𝐶(71,25º𝑐)𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑉𝑂𝐶(71,25º𝑐) · 𝑁𝑆 = 32,45𝑉 · 20𝑚ò𝑑𝑢𝑙𝑠 = 649𝑉 

 
De la mateixa manera, si multipliquem el nombre de línies en paral·lel del conjunt generador per el 
corrent de curtcircuit de cada mòdul considerant una temperatura ambient de 40º C, s’obté el corrent 
de curtcircuit total a la sortida del conjunt generador fotovoltaic en el període estiuenc: 
 

𝐼𝑆𝐶(71,25º𝑐)𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝐼𝑆𝐶(71,25º𝑐) · 𝑁𝑃 = 9,21𝐴 · 9𝑙í𝑛𝑖𝑒𝑠 = 82,9𝐴 

 
Per últim, també s’hauran de considerar els valors de voltatge de màxima potència que s’obtindran en la 
instal·lació deguts a la variació de la temperatura ambient. 
 
Per obtenir aquest coeficient de variació degut al voltatge de màxima potència respecte a la temperatura, 

tindrem en compte la següent igualtat 𝑉𝑚𝑝𝑝 ≈ 0,76 · 𝑉𝑂𝐶, ja que la variació també complirà la igualtat 

i, per tant: Δ𝑉𝑚𝑝𝑝(𝑇) ≈ 0,76 · (−0,1264) = −0,0961 

 
S’arribarà al punt de màxima potència quan els mòduls solars es trobin en una de les dues temperatures 
ambient límit, sent la temperatura de la cèl·lula fotovoltaica a -5º C de -1,875º C i a 45º C de 71,25º C, 
obtenint les següents tensions respectivament: 
 

𝑉𝑚𝑝𝑝(−1,875º𝑐) = 𝑉𝑚𝑝𝑝(25º𝑐) + Δ𝑇 · Δ𝑉𝑚𝑝𝑝(𝑇) = 30,9 + (−1,875 − 25) · (−0,0961) = 33,48𝑉 

 

𝑉𝑚𝑝𝑝(71,25º𝑐) = 𝑉𝑚𝑝𝑝(25º𝑐) + Δ𝑇 · Δ𝑉𝑚𝑝𝑝(𝑇) = 30,9 + (71,25 − 25) · (−0,0961) = 26,45𝑉 

 
Finalment, per tal d’obtenir la tensió màxima i mínima que serà capaç de proporcionar el conjunt 
generador fotovoltaic en condicions de màxima potència, multiplicarem els valors de tensió de màxima 
potència de cada mòdul obtinguts per les diferents condicions per el nombre de mòduls connectats en 
sèrie en cadascuna de les línies: 
 

𝑉𝑚𝑝𝑝(−1,875º𝑐)𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑉𝑚𝑝𝑝(−1,875º𝑐) · 𝑁𝑆 = 33,48𝑉 · 20𝑚ò𝑑𝑢𝑙𝑠 = 669,6𝑉 

 

𝑉𝑚𝑝𝑝(71,25º𝑐)𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑉𝑚𝑝𝑝(71,25º𝑐) · 𝑁𝑆 = 26,45𝑉 · 20𝑚ò𝑑𝑢𝑙𝑠 = 529𝑉 

 
Per tant, per l’elecció del inversor a instal·lar per la conversió de potència continua a potència alterna del 
conjunt generador fotovoltaic i per la posterior injecció a la xarxa elèctrica, s’hauran de considerar els 
següents valors: 
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Període Voltatge de circuit obert Corrent de curtcircuit Tensió de màxima potència 

Hivern (-5ºC) 834 V 79,6 A 669,6 V 

Estiu (40ºC) 649 V 82,9 A 529 V 

 
Taula 3.1 Valors de voltatge i corrent a considerar per l’elecció de l’inversor. 

 
A més dels paràmetres anteriors, a l’hora d’escollir l’inversor apropiat, s’ha intentat mantenir una 
coherència entre els diferents elements seleccionats, per facilitar així, el control del conjunt de la 
instal·lació. 
 
Per això, es recorre a la oferta de inversors de l’empresa Sputnik Engineering , entre els quals, s’escullen 
dos SolarMax 50TS 50kW treballant en paral·lel. 
 
A continuació, es detallen els detalls tècnics més importants que s’han tingut en compte a l’hora d’escollir 
l’inversor SolarMax 50TS per la present instal·lació: 
 

 El màxim voltatge d’entrada és de 900 V (circuit obert), per tant compleix els requisits tècnics de 
la nostra instal·lació solar, ja que com a màxim els mòduls solars subministraran un voltatge de 
circuit obert de 834 V en el període hivernal. 

 

 El rang de tensions en el que pot treballar l’inversor escollit oscil·la entre 430–850 V, per tant, no 
tindrem cap problema perquè pugui suportar els voltatges de treball que subministrarà la nostra 
instal·lació, ja que el rang màxim de treball del conjunt generador fotovoltaic es troba comprès 
entre 529–834 V. 

 

 La corrent màxima d’entrada en cadascun dels inversors és de 120 A, sent un valor superior al 
corrent màxim proporcionat pel conjunt de línies dels mòduls solars de 82,9 A. 

 

 La potència nominal que entregarà cadascun dels dos blocs de mòduls fotovoltaics serà de 47,7 
kWp com a màxim, però l’inversor permet un rang de potències de funcionament dels mòduls 
una mica superior, de 50 kWp. Per tant, l’inversor no funcionarà a màxima potència per assegurar 
un funcionament òptim. 

 

4. CABLEJAT I ELEMENTS DE PROTECCIÓ 

 
4.1 CÀLCUL DEL CABLEJAT 
 
En instal·lacions de baixa tensió, per determinar la secció d’un cable, s’ha de calcular la secció mínima 
normalitzada que satisfaci simultàniament les dos condicions següents: 
 

 Criteri de caiguda de tensió màxima permesa en els conductors: es tracta de la caiguda de tensió 
existent entre l’origen i l’extrem del conductor, que ha de ser inferior als límits establerts per el 
REBT, i en el nostre cas, inferiors als valors fixats pel Plec de Condicions Tècniques d’Instal·lacions 
solars fotovoltaiques Connectades a Xarxa del IDAE. 

 

 Criteri tèrmic: aquesta condició estableix que la intensitat que circula pel cable sigui inferior a la 
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màxima intensitat permesa, segons la seva secció. 
 
El cablejat que s’utilitzarà complirà amb les especificacions del reglament electrotècnic de baixa tensió 
(REBT) tant en els trams de continua (directa), que inclou des de el conjunt generador fotovoltaic fins la 
seva connexió amb l’inversor, com en els trams de corrent alterna a partir de la sortida de l’inversor fins 
la seva connexió amb la xarxa de distribució de baixa tensió. 
 
Per el càlcul de les seccions dels cables conductors i de les proteccions es diferenciarà entre la part de la 
instal·lació que funciona en continua (directa) i la part de la instal·lació que funciona amb corrent alterna. 
 
Tal i com s’ha indicat anteriorment, cadascun dels inversors estarà format per 9 línies compostes de 20 
mòduls solars en sèrie, connectats en paral·lel entre si, i les connexions de cada 9 línies aniran a la caixa 
de connexió de cada inversor. 
 
El cablejat dels trams en corrent continua estarà format per dos conductors actius (positiu i negatiu), i 
com que part del cablejat queda a l’aire lliure, ha d’estar dissenyat per resistir les inclemències 
meteorològiques. 
 
Per aquest motiu, es recomana utilitzar cables tipus PV ZZ-F, especialment dissenyats per aplicacions a 
l’aire lliure (radiació UV, humitat, temperatures ambientals extremes, resistència als impactes, etc.). 
 
Els cables PV ZZ-F són cables unipolars amb aïllament doble, que tenen capacitat per transportar corrent 
continua de fins a 1.800 V amb una gran durabilitat en el temps. 
 

 
 

Fig. 4.1 Cable tipus PV ZZ-F. 
 

El tipus de instal·lació serà de conductors aïllats en tubs o canals en muntatge superficial o encastats en 
obra segons la definició del REBT en la norma ITC-BT-19, tal i com es mostra en la taula següent: 
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Fig. 4.2 Taula 1 de la norma ITC-BT-19 del REBT. 

 
 
El cablejat dels trams en corrent alterna, de tipus monofàsica, estarà format per dos conductors, fase i 
neutre, més un altre conductor de protecció. 
 
S'utilitzaran cables tripolars tipus SZ1-K(AS+), amb doble capa d’aïllament en PVC i amb tensió nominal 
d’aïllament 0,6/1 kV en CA. 
 

 
Fig. 4.3 Cable tipus SZ1-K(AS+). 

 
 

 
 

Fig. 4.4 Taula 5 de la norma ITC-BT-07 del REBT. 
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4.1.1 CÀLCUL DE LA SECCIÓ DEL CABLEJAT 
 
Per el càlcul de la secció del cablejat en corrent continua, s’utilitzarà la fórmula mostrada a continuació: 
 

𝑆 =
2 · 𝐿 · 𝐼

Δ𝑉 · 𝐶
 

 
Sent, 
 

 S, la secció del cable conductor, en 𝑚𝑚2. 

 L, la longitud del cable conductor en aquell tram, en m. 

 I, la intensitat de corrent màxima que circula pel conductor, en A. 

 Δ𝑉, és la caiguda de tensió màxima permesa en els conductors. 

 C, és la conductivitat del material que forma el conductor, en aquest cas coure. A 20º C és de 56 

𝑚 𝛺 · 𝑚𝑚2⁄ . Cada 10º C d’augment en la temperatura, el valor descendeix aproximadament en 

dos unitats (per 60º C, per exemple, és de 46 𝑚 𝛺 · 𝑚𝑚2⁄ ). 
 
 
Per el càlcul de la secció del cablejat en corrent alterna, s’utilitzarà la fórmula mostrada a continuació: 
 

𝑆 =
𝐿 · 𝑃

Δ𝑉 · 𝐶 · 𝑈𝐿
 

 
Sent, 
 

 S, la secció del cable conductor, en 𝑚𝑚2. 

 L, la longitud del cable conductor en aquell tram, en m. 

 P, la potència màxima que transporta el cable. 

 Δ𝑉, és la caiguda de tensió màxima permesa en els conductors. 

 C, és la conductivitat del material que forma el conductor, en aquest cas coure. A 20º C és de 56 

𝑚 𝛺 · 𝑚𝑚2⁄ . Cada 10º C d’augment en la temperatura, el valor descendeix aproximadament en 

dos unitats (per 60º C, per exemple, és de 46 𝑚 𝛺 · 𝑚𝑚2⁄ ). 

 𝑈𝐿, és la tensió de línia de la xarxa. 
 
El resultat de la secció que s’obtingui al aplicar les fórmules, s’haurà de contrastar amb els valors 
normalitzats que es recullen en la taula 4.4, en funció de les intensitats màximes permeses, del nº de 
conductors amb càrrega i de la naturalesa de l’aïllament, norma UNE 20460-5-523 (2004). 
 
Cadascun dels trams que formen la instal·lació tindrà una secció diferent dels conductors, degut a la 
intensitat de corrent que circula per cadascun d’ells. 
 

4.1.2 TRAM CONJUNT GENERADOR FOTOVOLTAIC – CAIXA DE CONNEXIÓ DE GRUP 
 
Aquest tram comprèn entre la sortida de cadascuna de les línies del conjunt generador connectats en 
sèrie i la caixa de connexió de grup on arribaran les sortides de 9 línies de mòduls connectats en sèrie, 
per cadascun dels dos blocs de mòduls fotovoltaics. 
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Els valors dels diferents paràmetres, seran els següents: 
 

 L = 82 m, agafant com a longitud del cable la distància del mòdul més allunyat fins la caixa de 
connexió de grup. 

 𝐼 = 𝑁𝑙í𝑛𝑖𝑒𝑠 · 𝐼𝑠𝑐 = 9 · 8,98 = 80,82𝐴 (Nombre de línies en paral·lel de cada bloc generador FV 
per la intensitat de curtcircuit del mòdul seleccionat). 

 Δ𝑉 = 0,015 · 𝑁𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 · 𝑉𝑚𝑚𝑝 = 0,015 · 618 = 9,27𝑉 (Caiguda de tensió màxima permesa en 

els conductors del 1,5% per la tensió de treball). 

 C = 46 𝑚 𝛺 · 𝑚𝑚2⁄ , per una temperatura del cable en servei de 60ºC. 
 

Substituint aquests valors en l’expressió anterior, resulta una secció mínima de cable de 31,08𝑚𝑚2, que 
aproximem a la secció normalitzada per la intensitat màxima calculada, segons la fig. 4.2 , la qual ens 

dóna un resultat de S =  35𝑚𝑚2. 
 
Segons la taula 1 de la norma ITC-BT-19, la corrent màxima admissible per el tipus de conductor utilitzat 

de secció 35𝑚𝑚2, d’aïllament de PVC e instal·lació de conductors aïllats en tubs o canals en muntatge 
superficial o encastats en obra, és de 104 A. 
 
Per tant, la intensitat màxima admissible serà de 104 A, valor superior a la màxima intensitat que 

circularà pels conductors d’aquest tram que serà de 80,82 A, donant per vàlid el conductor de 35 𝒎𝒎2. 
 

4.1.3 TRAM CAIXA DE CONNEXIÓ DE GRUP – INVERSOR 
 
Es tracta del tram que va des de la caixa de connexió de grup fins el centre de transformació (C.T.) que 
conté els inversors, que es troben en paral·lel. 
 
Al conjunt d’inversors hi arriben dos cables, un positiu i l’altre negatiu, corresponents al final de circuit 
de corrent continua i a la sortida d’aquest comença el tram corresponent al circuit de corrent alterna. 
 
Els valors dels paràmetres seran els següents: 
 

 L = 32 m, considerant com a longitud del cable la distància entre la caixa de connexió de grup i el 
centre de transformació que alberga els inversors. 

 𝐼 = 𝑁𝑙í𝑛𝑖𝑒𝑠 · 𝐼𝑠𝑐 = 9 · 8,98 = 80,82𝐴 (Nombre de línies en paral·lel de cada bloc generador FV 
per la intensitat de curtcircuit del mòdul seleccionat). 

 Δ𝑉 = 0,015 · 𝑁𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 · 𝑉𝑚𝑚𝑝 = 0,015 · 618 = 9,27𝑉 (Caiguda de tensió màxima permesa en 

els conductors del 1,5% per la tensió de treball). 

 C = 46 𝑚 𝛺 · 𝑚𝑚2⁄ , per una temperatura del cable en servei de 60ºC. 
 
Amb els valors anteriors, el resultat de la secció mínima per connectar la caixa de connexió de grup al 

conjunt d’inversors en paral·lel és de 12,13 𝑚𝑚2 . Segons la fig. 4.2, la secció normalitzada per la 

intensitat calculada és de S=  16𝑚𝑚2. 
 

Per aquest tipus de conductor unipolar de secció 16𝑚𝑚2, segons la taula 5 de la norma  ITC-BT-07, la 
intensitat màxima admissible és de 110 A. A aquest valor se li ha d’aplicar una sèrie de coeficients de 
reducció degut a les condicions a les que es trobarà exposat el conductor i que no contempla la norma: 
 

 Al trobar-se enterrat, la capacitat de transport del conductor baixa al no poder evacuar bé la 
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calor provocada per el pas de corrent, per tant, s’ha d’aplicar un factor de reducció de 0,8 sobre 
el valor de la corrent admissible pel conductor. 

 

 El factor de temperatura del terreny s’ha de tenir en compte si és diferent de 25ºC, segons a taula 
següent extreta de la norma  ITC-BT-07: 

 

 
 

Fig. 4.5 Taula 6 de la norma ITC-BT-07 del REBT. 

  
 Al tenir aïllament de PVC, la temperatura de servei és de 70ºC, considerarem que la 
 temperatura del terreny serà aproximadament de 30ºC, per tant, s’aplicarà un coeficient de 
 0,94 a la corrent admissible per el conductor. 
 

 La profunditat a la que s’enterren els conductors també suposa una disminució en la capacitat 
de transport dels mateixos, aquest coeficient es pot obtenir de la següent taula extreta de la 
norma ITC-BT-07 del REBT: 
 

 
Fig. 4.6 Taula 9 de la norma ITC-BT-07 del REBT. 

 
 
Considerant que la instal·lació s'enterrarà a 0,5 m de profunditat, el coeficient a aplicar sobre la intensitat 
admissible per el conductor serà de 1,02. 
 

Per tant, la intensitat màxima admissible per el conductor de 16 𝒎𝒎2, sota les condicions descrites 
anteriorment, serà de 𝐼𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 110𝐴 · 0,8 · 0,94 · 1,02 = 84,5𝐴 , valor superior a la corrent 
màxima que circularà per aquest tram 

 

4.1.4 TRAM INVERSORS – QGBT 
 
Es tracta del tram que va des de la sortida dels inversors al quadre general de baixa tensió, on s’uniran 
els dos inversors, connectant-se just abans del interruptor de control de la potència (ICP). 
 
Per calcular la secció del conductor, s’ha de tenir en compte que aquest tram serà en corrent alterna. 
 
Per tant, en aquest tram, els valors dels paràmetres seran els següents: 
 

 L = 5m. 

 P= 47,7 kW (Potència alterna màxima que pot entregar cada inversor a la sortida). 
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 UL = 400 V (tensió de línia de la xarxa constant). 

 Δ𝑉 = 0,02 · 400 = 8𝑉 (Caiguda de tensió màxima permesa en els conductors d’alterna del 2% 
per la tensió de treball). 

 C = 46 𝑚 𝛺 · 𝑚𝑚2⁄ , per una temperatura del cable en servei de 60ºC. 
 
Amb els valors anteriors, el resultat de la secció mínima per connectar els inversors al quadre general de 

baixa tensió és de 1,62 𝑚𝑚2. Segons la fig. 4.4, la secció normalitzada per la intensitat calculada és de 

S= 6𝑚𝑚2. 
 
Pel que fa a la corrent, vindrà donada per la potència màxima que els inversors poden entregar a la xarxa, 
que serà de 47,7 kW cadascun i per la tensió a la qual es realitzarà la connexió, de 400 V. Tenint en compte 
que segons el Plec de Condicions Tècniques de IDAE, el factor de potència proporcionat per les 
instal·lacions solars fotovoltaiques ha de ser igual a l’expressió: 
 

𝐼 =
𝑃

√3 · 𝑈𝐿 · cos(φ)
= 68,85𝐴 

 

Per tant, segons la taula 1 de la norma ITC-BT-19, la corrent màxima admissible del conductor de 6𝑚𝑚2, 
d’aïllament de PVC e instal·lació de conductors aïllats en tubs o canals en muntatge superficial o encastats 
en obra, és de 36 A. 
 
A aquest valor se li ha d’aplicar el coeficient de reducció de 0,91 degut a que les temperatures màximes 

que es poden assolir són de 45ºC. Per tant, la intensitat màxima admissible serà 𝐼𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 36𝐴 ·
0,91 = 32,8𝐴, valor molt inferior a la màxima corrent que circularà per els conductors en aquest tram. 
 

Degut a això, es decideix posar un conductor de 35 𝒎𝒎2que pot suportar una corrent màxima de 104 
A, per tal de que no s’assoleixi la intensitat màxima admissible 𝐼𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 104𝐴 · 0,91 = 94,6𝐴. 
 

4.1.5 QGBT – XARXA DE DISTRIBUCIÓ DE BAIXA TENSIÓ 
 
Es tracta del tram que va des de el quadre general de baixa tensió fins el punt de connexió a la xarxa de 
distribució de baixa tensió, on s’injectarà la potència continua produïda pel conjunt generador fotovoltaic 
convertida en alterna pel inversor. 
 
Aquest tram treballa en alterna, pel que els valors dels paràmetres, seran els següents: 
 

 L = 2m. 

 P= 95,4 kW (Potència alterna màxima que poden entregar els dos inversors després del QGBT). 

 UL = 400 V (tensió de línia de la xarxa constant). 

 Δ𝑉 = 0,02 · 400 = 8𝑉 (Caiguda de tensió màxima permesa en els conductors d’alterna del 2% 
per la tensió de treball). 

 C = 46 𝑚 𝛺 · 𝑚𝑚2⁄ , per una temperatura del cable en servei de 60ºC. 
 
Amb els valors anteriors, el resultat de la secció mínima per connectar el QGBT a la xarxa de distribució 

de baixa tensió és de 1,29𝑚𝑚2   , sent la secció normalitzada per la intensitat calculada (fig. 4.4 ) de S=  

6𝑚𝑚2. 
 
La corrent que circularà des del QGBT fins el punt de connexió amb la xarxa de distribució de baixa tensió 
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vindrà donat per la potència màxima que els inversors poden entregar a la xarxa, que és de 95,4 kW i la 
tensió a la qual es realitzarà la connexió, de 400 V. Tenint en compte que segons el Plec de Condicions 
Tècniques de IDAE, el factor de potència proporcionat per les instal·lacions solars fotovoltaiques ha de 
ser igual a l’expressió: 
 

𝐼 =
𝑃

√3 · 𝑈𝐿 · cos(φ)
= 137,7𝐴 

 
A simple vista ja es pot observar que la secció calculada anteriorment no serà vàlida, això és degut a que 
la connexió a la xarxa de distribució de baixa tensió es troba ubicada al mateix centre de transformació 
(C.T) on s’alberguen els inversors i distorsiona els càlculs realitzats. 
 

Per tant, s’escollirà un conductor de secció 50 𝒎𝒎2, que estarà sotmès als mateixos coeficients de 

reducció descrits anteriorment i la intensitat màxima admissible serà 𝐼𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 200𝐴 · 0,8 · 0,94 ·
1,02 = 153,41𝐴, valor superior a la corrent màxima que circularà per aquest tram. 
 

4.2 TUBS DE PROTECCIÓ O CANALITZACIONS 
 
Els conductors, les seccions dels quals acabem de calcular, aniran ubicats en tubs o conductes rígids de 
PVC per la seva protecció, seguint la norma ITC-BT-21 per a instal·lacions amb cables encastats. 
 
Per la correcte elecció del diàmetre del tub protector, que permetrà una fàcil ubicació i extracció del 
cablejat, s’utilitzarà la següent taula. En aquesta, s’indiquen els diàmetres exteriors mínims, en funció 
del nombre i secció dels conductors que recorren el seu interior. 
 

 
 

Fig. 4.7 Taula 5 de la norma ITC-BT-21 del REBT. 
 
 

Pel tram que va des de el conjunt de mòduls fotovoltaics fins la caixa de connexió d’aquests, la secció 

calculada anteriorment és de 35𝑚𝑚2, per tant, com que hi han dos cables en cada tub (positiu i negatiu), 
la secció mínima del diàmetre exterior del tub serà de 40 mm. 
 
Seguidament, pel tram que va des dels inversors fins la caixa de connexió d’aquests, la secció calculada 



 Memòria 

  

DISSENY D’UNA INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA CONNECTADA A XARXA AMB MONITORATGE D’ENERGIA. 90 

 

anteriorment ha sigut de 35𝑚𝑚2, per tant, al haver-hi tres cables en cada tub (positiu, negatiu i terra), 
la secció mínima del diàmetre exterior del tub serà de 40 mm. 
 
Pels trams descrits anteriorment, s’ha optat pel tub corrugat de l’empresa ODI BAKAR S.A., model 
Blindaflex UV, especialment dissenyat per resistir els raigs UV i amb les següents característiques 
tècniques: 
 
 

Tub corrugat Blindaflex UV 

Material PVC - No propagador de la flama 

Resistència a la compressió > 1.250 Nw 

Resistència a l’impacte > 2 Joules a -5º C 

Temperatura de treball De -25º C fins a +60º C 

Diàmetre exterior 40 mm – 50 mm 

 
Taula 4.1 Característiques tècniques tub corrugat Blindaflex UV. 

 
 

 
Fig. 4.8 Tub corrugat Blindaflex UV. 

 
La instal·lació dels canals protectors on aniran ubicats els conductors del circuit es durà a terme segons 
la norma ITC-BT-21 per a instal·lacions amb cables enterrats. En la següent taula, hi figuren els diàmetres 
mínims exteriors dels tubs en funció del nombre i secció dels conductors o cables a conduir per tubs en 
canalitzacions enterrades: 
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Fig. 4.9 Taula 9 de la norma ITC-BT-21 del REBT. 

 
Pel tram que compren des de la caixa de connexió del mòduls fotovoltaics fins els inversors, la secció 

calculada anteriorment és de 16𝑚𝑚2, per tant, com que hi han dos cables en cadascun dels tubs (positiu 
i negatiu), la secció mínima del diàmetre exterior del tub de protecció serà de  63 mm. 
 
Finalment, pel tram que va des de la caixa de connexió dels inversors fins a la connexió amb la xarxa de 

distribució de baixa tensió, la secció calculada anteriorment és de 50𝑚𝑚2, per tant, al haver-hi tres 
cables en cada tub (positiu, negatiu i terra), la secció mínima del diàmetre exterior del tub serà de 110 
mm. 
 
Per aquests trams descrits anteriorment, s’ha optat pel tub corrugat model Decaplast, de l’empresa ODI 
BAKAR S.A., especialment dissenyat pel pas de cables enterrats amb una compactació superior o igual al 
95% i una altura de recobriment compresa entre 0,5 i 0,8 m, permet no sobrepassar un 6% de ovalació 
per una càrrega rodant pesada, amb les següents característiques tècniques: 
 
 

Tub corrugat Decaplast 

Material PEAD (Lliure d’halògens) 

Resistència a l’aixafament 250 N – 450 N 

Resistència a l’impacte 20 Joules 

Temperatura de treball De -15º C fins a 120º C 

Característiques Molt resistent càrregues estàtiques i mòbils molt intenses. 
Forta resistència al punxonament. 

Diàmetre exterior 40 mm – 315 mm 

 
Taula 4.2 Característiques tècniques tub corrugat Decaplast. 
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Fig. 4.10 Tub corrugat de PEAD Decaplast amb guia incorporada. 

 

4.3 ELEMENTS DE PROTECCIÓ 
 
Per tal d’assegurar tant el conjunt d’equips que formen la instal·lació solar fotovoltaica, com al personal 
encarregat del seu manteniment, és necessari proporcionar una sèrie d’elements de protecció que 
assegurin una correcta explotació de la instal·lació. 
 
En aquest tipus d’instal·lacions, l’inversor és un element fonamental, ja que actua com una  ‘’frontera’’ 
(aïllament galvànic), que divideix la part de continua, on es genera l’energia elèctrica, i l’alterna, que 
abasteix la xarxa de distribució elèctrica. 
 
L’inversor incorpora entre d’altres, proteccions contra sobretensions en l’entrada i sortida, contra 
curtcircuits i sobrecàrregues en la sortida, contra erros d'aïllament, amb desconnexió automàtica i un 
seccionador de corrent continua. 
 
Encara que els fusibles i interruptors per a corrent continua son diferents als de corrent alterna, el seu 
càlcul és semblant; segons la norma IEC 364 (de les sigles Comissió Electrotècnica Internacional), un 
dispositiu protegeix contra sobrecàrregues a un conductor si es verifiquen les següents condicions: 
 
 

Regla 1:    𝐼𝐵 ≤ 𝐼𝑁 ≤ 𝐼𝑍 

 

Regla 2:   𝐼𝑓 ≤ 1.45 · 𝐼𝑍 

 
Sent, 
 

 𝐼𝐵, la corrent demandada per la càrrega del circuit. 

 𝐼𝑁, la corrent nominal del dispositiu de protecció. 

 𝐼𝑍, la capacitat de conducció de corrent del cable. 

 𝐼𝑓, la corrent convencional de funcionament del dispositiu de protecció (dispar del interruptor 

automàtic i fusió del fusible). 
 
La regla 1 satisfà les condicions generals de protecció contra sobrecàrregues i la regla 2 s’utilitza per la 
protecció contra sobrecàrregues; un interruptor automàtic requereix que la corrent de funcionament 

segura 𝐼𝑓, no sigui mai superior a 1.45 · 𝐼𝑁(segons la norma IEC 898). 

 

𝐼𝑓s’ha de verificar sempre en cas de que el dispositiu de protecció sigui un fusible. 

 
A partir de la regla 1, resulta evident que es poden realitzar dues condicions de protecció diferents, que 
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queden il·lustrades en la figura següent: 
 

 
Fig. 4.11  Condicions de protecció contra sobrecàrregues. 

 
Els pertinents càlculs de les proteccions es realitzaran dividint la instal·lació en dos grups, un de corrent 
continua i l’altre de corrent alterna, dividint cada grup en els diferents trams de cablejat que formen la 
instal·lació solar fotovoltaica. 
 

4.3.1 INSTAL·LACIÓ EN CC 
 
A partir de l’esquema unifilar de la instal·lació, podem veure que els trams que pertanyen a la part de 
potència continua són: 
 

 Mòduls fotovoltaics – Caixa de connexió de grup: 
 
Aquest tram estarà protegit contra sobretensions mitjançant fusibles en cadascuna de les branques de 
mòduls del conjunt generador fotovoltaic que provoquin l’obertura del circuit en cas de produir-se una 
corrent superior a la permesa pels equips o conductors de la instal·lació. A cada branca s’hi instal·laran 
dos fusibles d’idèntiques característiques elèctriques, un pel cable positiu i l’altre pel negatiu. 
 

Com que la secció calculada per aquest tram és de 35 𝑚𝑚2 , els paràmetres a utilitzar pel 
dimensionament dels fusibles serà: 
 

𝐼𝐵 = 𝐼𝑚𝑚𝑝−𝑚ò𝑑𝑢𝑙 = 80,82𝐴 

 

𝐼𝑍 = 𝐼𝑚𝑎𝑥−𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒104𝐴 
 
Per tant, per que es compleixi la condició, com a mínim la corrent nominal del fusible serà: 
 

𝐼𝐵 ≤ 𝐼𝑁 ≤ 𝐼𝑍 
 

80,82𝐴 ≤ 𝐼𝑁 ≤ 104𝐴→  𝐼𝑁 = 90𝐴 
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Tot seguit, es calcularà la corrent convencional de fusió del fusible, comprovant el correcte 

dimensionament d’aquest i que es compleixi la regla 2 (𝐼𝑓 ≤ 1.45 · 𝐼𝑍): 

 

𝐼𝑓 = 1.6 · 𝐼𝑁 = 1.6 · 90 = 144𝐴 

 

𝐼𝑓 ≤ 1.45 · 𝐼𝑍 → 144𝐴 ≤ 1.45 · 104𝐴 → 144𝐴 ≤ 150,8𝐴 

 
 
Per tant, s'utilitzaran fusibles de 90 A en cada conjunt de 9 línies de mòduls connectats en sèrie del 
conjunt generador fotovoltaic. 
 
En aquest tram, també s'utilitzaran descarregadors en cada branca, que s’ubicaran en els extrems de les 
línies exteriors de la instal·lació fotovoltaica per protegir-la contra impactes directes de llamps. 
 
Per la correcta elecció dels descarregadors, es tindrà en compte la tensió màxima de funcionament que 
es pot produir en el conjunt generador fotovoltaic, que vindrà donada quan els panells treballin en 
condicions de circuit obert i a una temperatura ambient de -5º C. 
 
En les condicions descrites anteriorment, el descarregador haurà de suportar una tensió igual a 834 V, 
per tant se’n escollirà un amb una tensió de règim permanent superior a aquest valor: 
 
S’ha escollit el descarregador de l’empresa Weidmüller, model PU II 2+1/R 1000 V / 40 kA amb una tensió 
de règim permanent màxima de 1000 VDC. 

Fig. 4.12 Descarregador  PU II 2+1/R 1000 V / 40 kA. 
 

 Caixa de connexió de grup – Inversor: 
 
Per aquest tram, al utilitzar un inversor modern, no seran necessàries proteccions addicionals ja que el 
propi inversor ja aporta les necessàries. 
 
Abans de cada inversor, hi haurà la seva corresponent caixa de connexió de grup, on s’hi ubicaran els 
fusibles de 90 A i el descarregador encarregats de la protecció del primer tram. 
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A la caixa de connexió de grup, arriben 4 conductors de 35𝑚𝑚2, dos de polaritat positiva i dos de 
polaritat negativa. Després dels fusibles i el descarregador es produeix la interconnexió dels conductors 

de 35𝑚𝑚2a només dos únics conductors de 16𝑚𝑚2a la sortida de la caixa de connexió de grup. 
 

Per tal de protegir les proteccions esmentades i per realitzar les corresponent connexions, s’utilitzaran 
armaris de la marca FAMATEL, sèrie ICT amb unes dimensions de 700x500x150 mm i amb un grau de 
protecció IP33, amb entrada per canalitzacions i tancament amb clau. 
 

Fig. 4.13 Registre ICT de la marca FAMATEL. 

  

4.3.2 INSTAL·LACIÓ EN CA 
 
La instal·lació en CA incorpora tots els elements de seguretat i característiques necessàries per garantir 
un subministrament elèctric de qualitat. 
 
Les proteccions de corrent alterna es dissenyaran per la protecció dels dos últims trams del circuit: 
 

 Inversor – Caixa de connexió dels inversors 
 
En aquest tram, s’hi instal·larà un interruptor general manual i un interruptor diferencial: 
 
Per l’elecció de l’interruptor magnetotèrmic, es tindran en compte les dues regles mencionades 

anteriorment (𝐼𝐵 ≤ 𝐼𝑁 ≤ 𝐼𝑍 i𝐼𝑓 ≤ 1.45 · 𝐼𝑍), i com que la intensitat convencional de dispar d’aquests 

interruptors sempre compleix la regla 2, únicament s’utilitzarà la regla 1 per dimensionar el 
magnetotèrmic adequat. 
 
Per realitzar els càlculs de la intensitat nominal del interruptor, és necessita calcular la corrent màxima 
admissible pels conductors i la corrent normal de treball que es produirà en aquest tram. 
 

La secció calculada per aquest tram ha sigut de 35𝑚𝑚2, per tant la corrent màxima admissible pels 

conductors serà 𝐼𝑍 = 96,4𝐴. 
 
Pel càlcul de la corrent normal de funcionament, es tindrà en compte la potència màxima que pot 
entregar cada inversor a la xarxa de distribució, que és de 47,7 kW i també la tensió a la que es connectarà, 
que és de 400V. Considerant que segons el Plec de Condicions Tècniques del IDAE, el factor de potència 
proporcionat per les instal·lacions fotovoltaiques ha de ser igual a la unitat: 
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𝐼 =
𝑃

√3 · 𝑈𝐿 · cos(φ)
=

47.700

√3 · 400
= 68,85𝐴 

 
Per tant, el valor d’intensitat nominal del interruptor magnetotèrmic a utilitzar, serà: 
 

𝐼𝐵 ≤ 𝐼𝑁 ≤ 𝐼𝑍→ 68,85𝐴 ≤ 𝐼𝑁 ≤ 96,4𝐴→ 𝐼𝑁 = 80𝐴 

 
S’ha escollit un interruptor magnetotèrmic tetrapolar de la marca SCHNEIDER ELECTRIC, model 
A9N18349, de 80 A i per a tensions de fins a 420V, amb un poder de tall de 4.5 kA en el 75% de capacitat 
de tall segons norma EN/IEC 60947-2. 
 
 

 
Fig. 4.14 Interruptor magnetotèrmic tetrapolar marca SCHNEIDER ELECTRIC. 

 
 

Per l’elecció de l’interruptor diferencial, es tindrà en compte la intensitat assignada al interruptor general 
manual. 
 
S’ha escollit utilitzar un bloc tetrapolar diferencial de la marca SCHNEIDER ELECTRIC, model A9R14480, 
de  80 A i amb una sensibilitat de 300mA, adaptable al interruptor magnetotèrmic escollit. 
 
 

 
Fig. 4.15 Interruptor diferencial tetrapolar marca SCHNEIDER ELECTRIC. 

 
 

Per tal de protegir les proteccions esmentades i per realitzar les corresponent connexions, s’utilitzaran 
armaris de la marca FAMATEL, sèrie ICT amb unes dimensions de 1000x550x150 mm i amb un grau de 
protecció IP33, amb entrada per canalitzacions i tancament amb clau. 
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Fig. 4.16 Registre ICT de la marca FAMATEL. 

 

 Caixa de connexió dels inversors – Xarxa de distribució de baixa tensió 
 
Les proteccions per aquest tram vindran donades per la companya elèctrica subministradora de la zona 
i per tant ja estaran correctament dimensionades. 
 

4.3.3 ELECCIÓ DE POSADA A TERRA DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
El primer pas és realitzar un estudi de la resistivitat del terreny: 
 
Mitjançant el mapa geològic d’Espanya del Institut Tecnològic GeoMiner (veure document 3: ANNEXOS 
– FULLES DE CARACTERÍSTIQUES), es pot observar que el terreny on es vol ubicar la instal·lació està 
compost principalment per argiles, graves, crostes i sòls, pel que es pot dir que la naturalesa del terreny 
és de sorra argilosa. Segons la ITC-BT-18, la resistivitat del terreny tindrà un valor entre 50-500 Ωm. La 
resistivitat del terreny on s’ubicarà la instal·lació és de 200 Ωm. 
 
Tant mateix, les masses de la instal·lació fotovoltaica estaran connectades a un únic terra independent 
del neutre de la empresa subministradora, segons especifica el REBT. 
 

Fig. 4.17 Figura 1 de la ITC-BT-18 del REBT. 
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Sent, 
 1. Conductor de protecció. 
 2. Conductor d’unió equipotencial principal. 
 3. Conductor de terra. 
 4. Conductor d’equipotencialitat suplementària. 
 B. Born de posada a terra. 
 M. Massa. 
 C. Element conductor. 
 P. Canalització principal metàl·lica d’aigua. 
 T. Punt de terra. 
 
Segons la norma ITC-BT-18 del REBT, els conductors de protecció hauran de ser del mateix material que 
els conductors actius en la instal·lació, sent en aquest cas de coure i aniran allotjats en la canalització 
utilitzada pels conductors actius de la instal·lació. La secció dels conductors de protecció ve donada per 
la taula següent: 
 

Fig. 4.18 Taula 2 de la ITC-BT-18 del REBT. 

 

4.3.3.1 INSTAL·LACIÓ EN CC 
 
Totes les parts metàl·liques que formen la instal·lació fotovoltaica, com són els mòduls i la seva estructura, 

estaran unides entre si per conductors de protecció de coure de secció 4𝑚𝑚2, d’acord amb la norma 
ITC-BT-18, formant una malla que asseguri en tot moment  la connexió de posada a terra.  
 
S’utilitzarà una pica vertical d’acer de 14mm de diàmetre recoberta d’una capa protectora exterior de 
coure d’espessor de 300 micres. La longitud del elèctrode serà de 2 metres. 
 
Segons la norma ITC-BT-18 del REBT, el valor de resistència de terra serà tal que qualsevol massa no pugui 
generar tensions de contacte superiors a 50 V: 
 

𝑅 =
𝑈

𝐼
=

50

0.3
= 166,7𝛺 

 
La resistència de la pica serà: 
 

𝑅𝑝𝑖𝑐𝑎 =
𝜌

𝐿
=

200

2
= 100𝛺 

 
La resistència del conductor de coure nu serà: 
 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑 =
2 · 𝜌

𝐿
=

2 · 200

35
= 11,43𝛺 
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Finalment, la resistència total de la pica més el conductor resulta ser: 
 

𝑅𝑇 =
𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑 · 𝑅𝑝𝑖𝑐𝑎

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑 + 𝑅𝑝𝑖𝑐𝑎
= 10,26𝛺 

 
Per tant, la resistència total és inferior a la màxima admissible, i el disseny de la posada a terra del circuit 
en CC és correcte. 
 

4.3.3.2 INSTAL·LACIÓ EN CA 
 

Centre de transformació: 
 

 Terra de protecció: 
 

El terra de protecció es realitzarà amb cable de 50𝑚𝑚2de coure nu, que recorrerà el perímetre interior 
del centre de transformació i on s'uniran totes les parts metàl·liques dels diferents components. 
 
Segons la MTDYC 2.11.30, per el càlcul de la posada a terra s’ha de tenir en compte que la corrent màxima 
de posada a terra és de 500 A i el temps màxim d’eliminació de defecte és de 0,2s. 
 
La tensió màxima de contacte aplicada al cos humà, es defineix com: 
 

𝑉𝑐𝑎 =
𝑘

𝑡𝑛
· (1 +

1.5 · 𝜌

1000
) 

 
Sent, 

 t, la duració de la falta en segons. 

 𝜌, resistivitat del terreny. 

 k i n, constants que depenen de t. 
 

 
Taula 4.3 Constants k i n en funció de t. 

 
 

𝑉𝑐𝑎 =
𝑘

𝑡𝑛
· (1 +

1.5 · 𝜌

1000
) =

72

0.21
· (1 +

1.5 · 200

1000
) = 468𝑉 

 
La tensió de pas aplicada es calcula a partir de la següent expressió: 
 

𝑉𝑝𝑎 =
10𝑘

𝑡𝑛
· (1 +

6 · 𝜌

1000
) =

720

0.21
· (1 +

6 · 200

1000
) = 7920𝑉 

 
Pel càlcul de la resistència del sistema de posada a terra, s’ha de considerar: 
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𝑉𝐵𝑇 ≥ 𝑅𝑡 · 𝐼𝑑 
 

Sent, 
 

 𝑉𝐵𝑇, la tensió d’aïllament en BT (V). 

 𝐼𝑑, la intensitat de defecte o falta a terra (A). 

 𝑅𝑡, la resistència total de posada a terra (Ω). 
 
Els següents càlculs estan basats en el ‘’Mètode de Càlcul i Projecte d’instal·lacions de posada a terra per 
a centres de transformació connectats a xarxes de tercera categoria’’, de UNESA. Els valors que es solen 
utilitzar per les instal·lacions de BT són: 4000V, 6000V, 8000V o 10.000V; sent el valor de 10.000V el 
recomanat per UNESA. 
 

𝑅𝑡 =
10000

500
= 20𝛺 

 
El valor unitari de la resistència de posada a terra del elèctrode és: 
 

𝑘𝑟 ≤
𝑅𝑡

𝑅𝑜
=

20

200
= 0.1 

 
Sent, 
 

 𝑘𝑟, és el coeficient del elèctrode (𝑚−1). 

 𝑅𝑡, és la resistència total de posada a terra (Ω). 

 𝑅𝑜, és la resistivitat del terreny (Ωm). 
 
Per tant, s’utilitzarà la següent configuració de posada a terra, segons l’Annex 2 del mètode de càlcul i 
projecte d’instal·lacions de posada a terra de UNESA: 
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Fig. 4.19 Configuració 5/42, posada a terra de UNESA. 

 

La configuració 70-25/5/42, està formada per un conductor de coure nu de 50 𝑚𝑚2. Les piques tindran 
un diàmetre de 14 mm i una longitud de 2 m i s’enterraran verticalment a 0,5m, formant un rectangle de 
7x2,5 m. 
 
El valor real de la resistència de posada a terra del edifici serà: 
 

𝑅𝑡 = 𝑘𝑟 · 𝑅𝑜 = 0.084 · 200 = 16,8𝛺 
 

La tensió de pas serà: 
 

𝑣′𝑝 = 𝑘𝑝 · 𝑅𝑜 · 𝐼𝑑 = 0.0186 · 200 · 500 = 1860𝑉 

 
Com es pot observar, la tensió de pas és menor a la tensió de pas màxima calculada anteriorment (7920 
V). 
 
La tensió de defecte és menor de 10.000 V: 
 

𝑣′𝑑 = 𝐼𝑑 · 𝑅𝑡 = 16,8 · 500 = 8400𝑉 
 

La tensió de contacte serà 20,45 V, molt menor que la màxima admissible (468 V): 
 

𝑣𝑐 = 𝑘𝑐 · 𝐼𝑑 = 0.0409 · 500 = 20,45𝑉 
 

 Terra de servei: 
 

El conductor  de la posada a terra de servei serà un cable de coure aïllat de 50𝑚𝑚2, unit per un extrem 
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al neutre de baixa tensió i per l’altre a una caixa de registre. S’allunyarà 20 metres del terra de protecció 

i després d’aquests 20 metres, s’utilitzarà un cable de coure  50𝑚𝑚2amb una configuració que faci que 
la resistència de posada a terra general sigui inferior a 37 Ω. 
 
D’aquesta manera s’aconsegueix que un defecte a terra en una instal·lació interior, protegida contra 
contactes indirectes per un interruptor diferencial de 300 mA de sensibilitat, no ocasioni en l'elèctrode 
de posada a terra de servei una tensió superior a: 
 

𝑈 = 37 · 0,3 = 11,1𝑉 
 

Posant 4 piques, tindríem la següent configuració: 

 
Fig. 4.20 Configuració 5/42, posada a terra de UNESA. 

 

Utilitzant la configuració 5/42, formada per 4 piques unides per un conductor de coure nu de 50 𝑚𝑚2.  
Les piques tindran un diàmetre de 14 mm i una longitud de 2 m, s’enterraran verticalment a 0,5m i 
estaran separades 3 m. 
 
El valor real de la resistència de posada a terra del edifici serà 20,8 Ω, menor de 37 Ω: 
 

𝑅𝑡 = 𝑘𝑟 · 𝑅𝑜 = 0.104 · 200 = 20,8𝛺 
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4.4 TAULA RESUM DEL CABLEJAT I ELEMENTS DE PROTECCIÓ 
 
En la següent taula, es resumeixen les seccions del cablejat calculades per cada tram, així com la dimensió 
dels fusibles i demés elements que protegeixen la instal·lació solar fotovoltaica. 
 

Circuit L (m) V (v) I (A) Fus. i Protecc. (A) S (𝑚𝑚2) 𝑆𝑁(𝑚𝑚2) 𝑁𝑐𝑜𝑛𝑑  ∅(𝑚𝑚) 

GFV - CCG 82 618cc 80,82 90 31,08 35 2 40 

CCG - INV 32 618cc 80,82  12,13 16 2 63 

INV - QGBT 5 400ca 68,85 80 1,62 35 3 40 

QGBT - XDBT 2 400ca 137,7  1,29 50 3 110 

 
Taula 4.4 Resum de les seccions dels conductors i proteccions pertinents. 

 

Sent, 
 

 GFV - CCG, és el circuit que va del generador fotovoltaic fins la caixa de connexió de grup. 
 

 CCG – INV, és el circuit que connecta la caixa de connexió de grup amb els inversors. 
 

 INV – QGBT, és el circuit que connecta la sortida dels inversors amb es quadre general de baixa 
tensió. 

 

 QGBT – XDBT, és el circuit que connecta el QGBT amb la xarxa de distribució de baixa tensió. 
 
Els circuits en CC, utilitzen cables unipolars del tipus PV ZZ-F, amb doble capa de PVC i tensió nominal 
d’aïllament de fins a 1,8 kV CC. 
 
Els circuits en CA, utilitzen cables tripolars del tipus SZ1-K(AS+), amb una tensió nominal d’aïllament de 
fins a 0,6/1 kV en CA. 
 
Els fusibles són del tipus NH1 gPV de fins a 1000 V de tensió nominal en CC. 
 
El descarregadors són del tipus  PU II 2+1/R 1000 V/40kA. 
 
L’Interruptor magnetotèrmic tetrapolar és de 80 A i suporta tensions de fins 420 V, amb un poder de tall 
de 4.5 kA en el 75% de capacitat de tall segons norma EN/IEC 60947-2. 
 
L’Interruptor diferencial bloc tetrapolar és de 80 A i amb una sensibilitat de 300mA. 
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5. SIMULACIÓ DEL COMPORTAMENT DELS MÒDULS FOTOVOLTAICS 

 
5.1 ENTORN MATLAB – SIMULINK 
 
MATLAB és un entorn de computació numèrica i un llenguatge de programació, que permet manipular 
fàcilment matrius, dibuixar funcions i dades, implementar algorismes, crear interfícies d’usuari, i 
comunicar-se amb altres llenguatges. 
 
Dins de l’entorn MATLAB, disposem de Simulink, un entorn gràfic interactiu per al modelat, anàlisi i 
simulació de gran varietat de sistemes dinàmics (discrets, analògics i híbrids) mitjançant la utilització de 
diagrames de blocs. Permet la incorporació d’algorismes i controls que s’hagin desenvolupat en C 
prèviament a la utilització de Simulink. 
 
El principal avantatge és que Simulink ofereix un entorn amb finestres, en les que els sistemes es 
defineixen mitjançant blocs, que es constitueixen i es modifiquen fent ús del ratolí, en el que l’usuari 
disposa de unes grans capacitats gràfiques i d’aquesta manera s’aconsegueix reduir de forma 
considerable el temps emprat en la construcció i comprovació de sistemes. 
 
Per la creació dels diferents models, l’usuari disposa d’una llibreria de components bàsics, que es poden 
copiar d’una finestra a una altra establint les connexions oportunes i donant valors als seus paràmetres. 
La seva utilització sols requereix de l’usuari un lleuger coneixement sobre la característica bàsica de 
MATLAB (programa que facilita l'ús de variables escalars, vectorials i matricials) i sobre la seva sintaxi. 

 

5.2 SIMULACIÓ D’UNA CÈL·LULA FV 
 
Primer de tot, es farà un breu resum del funcionament d’una cèl·lula fotovoltaica i dels diferents factors 
i paràmetres que intervenen en el seu funcionament. 
 
En la fig. 5.1, es mostra el circuit escollit per representar una cèl·lula FV, format per 4 elements 
indispensables: 
 

 Una resistència en sèrie (𝑅𝑠). 

 Una resistència en paral·lel (𝑅𝑝). 

 Un díode (D). 

 Una font de corrent continu (DC). 
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Fig. 5.1 Model del circuit elèctric d’una cèl·lula FV emprat en la simulació. 

 
En color verd, es mostren els inputs T i G, corresponents a la temperatura i la irradiància que afecten a 
la cèl·lula i que defineixen la corba I-V. 
 
A banda d’aquests dos paràmetres, n’existeixen d’altres que afecten a la corba i que venen determinats 
pel model de mòdul FV escollit. Els explicarem més endavant en aquest mateix apartat. 
 
A partir del circuit anterior, se’n extreuen les següents equacions que descriuen la corba I-V, i que s’han 
utilitzat per realitzar la simulació: 
 

𝐼 = 𝐼𝑝ℎ − 𝐼𝑠 · [e(
𝑞·(𝑉+𝐼·𝑅𝑠)

𝑛·𝑘·𝑇
) − 1] −

𝑉+𝐼·𝑅𝑠

𝑅𝑝
  Equació (1) 

 

𝐼𝑝ℎ = 𝐼𝑠𝑐 · (1 + 𝐾𝐼 · (𝑇𝑜𝑝 − 𝑇𝑟𝑒𝑓)) · 𝐺  Equació (2) 

 

𝐼𝑠 = 𝐼𝑟𝑠 · (
𝑇𝑜𝑝

𝑇𝑟𝑒𝑓
) · e

(
−𝐸𝐴𝑞

𝑛·𝑘
)·(

1

𝑇𝑟𝑒𝑓
−

1

𝑇𝑜𝑝
)
   Equació (3) 

 

𝐼𝑟𝑠 =
𝐼𝑠𝑐

e

𝑞·𝑉𝑜𝑐
𝐶·𝑛·𝑘·𝑇𝑜𝑝−1

     Equació (4) 

 

𝐼𝑑 = 𝐼𝑠 · 𝑁𝑝 · e
(

𝑉+𝐼·𝑅𝑠
𝑛·𝐶·𝑉𝑡·𝑁𝑠

)
− 1    Equació (5) 

  

𝐼𝑝 =
𝑉+𝐼·𝑅𝑠

𝑅𝑝
      Equació (6) 

 

𝑉𝑡 =
𝑘·𝑇𝑜𝑝

𝑞
      Equació (7) 

 
 
L’equació (1) reflecteix la primera Llei de Kirchhoff i és l’equació principal. 
 

Per expressar el component de corrent generat 𝐼𝑝ℎ, que depèn de la temperatura (T) i de la irradiància 

(G), utilitzarem l’equació (2). La constant KI fa referència al coeficient de corrent donat per un determinat 
model de panell, en el nostre cas tindrà un valor de 0,056 segons el datasheet del mòdul FV utilitzat. 
 
L’equació (3) ens mostra una aproximació del corrent de saturació del díode i és un dels més complexes 
de formular. L’equació escollida relaciona la temperatura (T) amb aquest corrent. El primer factor del 

producte és el corrent de saturació del díode (𝐼𝑟𝑠) en condicions STC, calculat en l’equació (4). El segon 
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factor relaciona la temperatura de treball amb la temperatura en condicions estàndard. En l’exponencial 

hi apareix un nou paràmetre; 𝐸𝐴. Aquest és el voltatge al forat de banda i el seu valor depèn del material 
de la cèl·lula FV. En el nostre cas, al ser una cèl·lula policristal·lina, té un valor aproximat de 1,7. 
 

En l’equació (5) es calcula la corrent del díode. El paràmetre𝑉𝑡 s’obté a partir de l’equació (7) i els 

paràmetres𝑁𝑠i 𝑁𝑝són el nombre de cèl·lules en sèrie i en paral·lel respectivament. 

 

En l’equació (6) es calcula el corrent que circula per la resistència en paral·lel (𝑅𝑝). 

 

En l’equació (7) es calcula el voltatge tèrmic (𝑉𝑡). 
 
El factor d’idealitat del díode (n) pot prendre valors entre 1 i 2. Nosaltres escollim un valor de 1,36. 
 
El fabricant ens indica que el nombre de cèl·lules per mòdul és de 60, per tant C=60. 
 

El valor que pren𝑅𝑝sol variar entre 200 i 300 Ω, sent un valor ꚙ  de resistència l’ideal. S’ha escollit un 

valor de 250 Ω. Pel que fa al valor de𝑅𝑠, l’ideal seria 0 Ω però s’acostuma a prendre valors entre 0.005 i 
0.1 Ω. En el nostre cas utilitzarem un valor de 0.006 Ω. 
 
 
A la taula 5.1 s’hi agrupen el conjunt de valors utilitzats per poder fer la simulació del comportament de 
la cèl·lula FV, extrets del datasheet del mòdul FV utilitzat en la instal·lació. 
 
 

Valors dels paràmetres mòdul FV Amerisolar AS-6P30 

𝑉𝑜𝑐 38,3 V 

𝐼𝑠𝑐 8,98 A 

𝐶 60 cèl·lules 

𝐺 1000 W/𝑚2 

𝑇𝑟𝑒𝑓 25+273 K 

𝑇𝑜𝑝 25+273 K 

𝑛 1,36 

𝑅𝑝 250 Ω 

𝑅𝑠 0,006 Ω 

𝐸𝐴 1,7 

 
Taula 5.1 Valors dels paràmetres utilitzats en la simulació. 
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5.3 SIMULACIÓ D’UN MÒDUL FV AMB SIMULINK 
 
A la fig. 5.2 es mostra el model principal de la simulació, format per el subsistema MODEL MÒDUL FV. 
 

 
 

Fig. 5.2 Model principal de la simulació. 

 
Com podem observar en la figura anterior, el subsistema té 5 entrades que podem ajustar segons els 
paràmetres que volem introduir, els utilitzats per la nostra simulació estan representats en la taula 5.1. 
Per realitzar aquestes entrades s’han generat els blocs que es mostren en la fig. 5.3: 
 

 
Fig. 5.3 Blocs que representen les entrades del model principal. 
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Per introduir la resta de paràmetres indicats en la taula 5.1 s’han creat els següents blocs, mostrats en la 
fig. 5.4: 
 

 
Fig. 5.4 Blocs que representen la resta de paràmetres del model FV. 

 
A continuació s’anirà desglossant el conjunt de blocs utilitzats per realitzar les equacions explicades en 
l’apartat anterior: 
 

 Equació (1):   𝐼 = 𝐼𝑝ℎ − 𝐼𝑠 · [e(
𝑞·(𝑉+𝐼·𝑅𝑠)

𝑛·𝑘·𝑇
) − 1] −

𝑉+𝐼·𝑅𝑠

𝑅𝑝
 

 

 
Fig. 5.5 Desenvolupament de l’equació (1). 

 
 

 Equació (2):   𝐼𝑝ℎ = 𝐼𝑠𝑐 · (1 + 𝐾𝐼 · (𝑇𝑜𝑝 − 𝑇𝑟𝑒𝑓)) · 𝐺 
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Fig. 5.6 Desenvolupament de l’equació (2). 

 

 Equació (3):   𝐼𝑠 = 𝐼𝑟𝑠 · (
𝑇𝑜𝑝

𝑇𝑟𝑒𝑓
) · e

(
−𝐸𝐴𝑞

𝑛·𝑘
)·(

1

𝑇𝑟𝑒𝑓
−

1

𝑇𝑜𝑝
)
 

 

 
 

Fig. 5.7 Desenvolupament de l’equació (3). 
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 Equació (4):   𝐼𝑟𝑠 =
𝐼𝑠𝑐

e

𝑞·𝑉𝑜𝑐
𝐶·𝑛·𝑘·𝑇𝑜𝑝−1

 

 

 
Fig. 5.8 Desenvolupament de l’equació (4). 

 

 

 Equació (5):   𝐼𝑑 = 𝐼𝑠 · 𝑁𝑝 · e
(

𝑉+𝐼·𝑅𝑠
𝑛·𝐶·𝑉𝑡·𝑁𝑠

)
− 1 

 

 

 
Fig. 5.9 Desenvolupament de l’equació (5). 
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 Equació (6):   𝐼𝑝 =
𝑉+𝐼·𝑅𝑠

𝑅𝑝
 

 

 
 

Fig. 5.10 Desenvolupament de l’equació (6). 

 

 

 Equació (7):   𝑉𝑡 =
𝑘·𝑇𝑜𝑝

𝑞
 

 

 
Fig. 5.11 Desenvolupament de l’equació (7). 
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 Corba I-V i P-V: 
 

 
 

Fig. 5.12 Desenvolupament utilitzat per generar les corbes I-V i P-V. 

 

5.3.1 CORBA I-V 
 
Un cop executada la simulació obtindrem la corba característica I-V on es podrà observar la tensió en 

circuit obert (𝑉𝑜𝑐) i la corrent de curtcircuit (𝐼𝑠𝑐) que hauran de ser la tensió nominal i la corrent de 
curtcircuit del mòdul FV escollit respectivament. 
 

 
 

Fig. 5.13 Corba I-V del mòdul FV simulat. 

 

En la gràfica anterior es pot observar un 𝑉𝑜𝑐 de 38,3 V i una 𝐼𝑠𝑐 de 8,98 A, concordant amb les 
especificacions del mòdul FV escollit. 
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5.3.2 CORBA P-V 
 
Una de les característiques més importants d’una instal·lació FV és el punt de màxima potència dels seus 
mòduls FV. Aquest punt s’obté de multiplicar la tensió nominal de un mòdul per la corrent nominal del 
mòdul. 
 

 
 

Fig. 5.14 Corba P-V que ens indica el MPP del mòdul FV simulat. 

 

En la gràfica anterior es pot observar que el punt de màxima potència (MPP) es troba a 265 W, resultat 
de la multiplicació de la tensió nominal de 30,9 V i la corrent nominal de 8,58 A. 
 

6. MONITORATGE INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA A PETITA ESCALA 

 
6.1 CÈL·LULES FOTOVOLTAIQUES A UTILITZAR 
 
Per la realització del mòdul fotovoltaic a petita escala, s’ha decidit utilitzar cèl·lules de bona qualitat i 
alta eficiència de la marca Isofoton de dimensions 125 x 125 mm, amb les següents especificacions: 
 

Cèl·lules FV Isofoton 

Impp 4,9 A 

Vmpp 0,51 V 

Vco 0,6 V 

Isc 5,26 A 

Potència 2,5 W 
 

Taula 6.1 Especificacions cèl·lules Isofoton. 

 
Aquestes cèl·lules són de tipus monocristal·lí i s’ha decidit utilitzar-ne 6 connectades en sèrie per obtenir 
un mòdul fotovoltaic de 3 V de tensió nominal i 4,9 A de corrent nominal. 
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Fig. 6.1 Cèl·lules FV utilitzades i distribució.  

 

6.2 ESTRUCTURA SUPORT CÈL·LULES FOTOVOLTAIQUES 
 
Pel que es refereix a l’estructura, es fabricarà amb perfils d’alumini extruït adaptats al mòdul mostrat a 
l’apartat anterior. 
 

 
 

Fig. 6.2 Estructura fabricada per sostenir els mòduls FV.  
 
El colze d’unió utilitzat, que es pot veure en la figura anterior, permet obtenir l’angle d’inclinació adient 
en qualsevol de les configuracions que s’escullin (estiu, hivern o anual). 
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6.3 ELECCIÓ DELS SENSORS 
 
Per tal de poder realitzar un correcte control paramètric de la instal·lació, s’han d’escollir quins 
paràmetres es volen monitoritzar, i a continuació escollir els tipus de sensors que millor s’adaptin a les 
nostres necessitats i requisits. 
 

6.3.1 SENSOR DE TEMPERATURA I CIRCUIT DE CONDICIONAMENT 
 
Un dels paràmetres més importants, que casi bé totes les instal·lacions requereixen, és el de la 
temperatura. Ja que si es presenten canvis sobtats de temperatura, es podrien produir danys en el circuit. 
 
El mercat ens ofereix un ampli ventall de sensors de temperatura, amb diferents característiques i 
resolucions, segons l’aplicació pel que es requereixin.  
 
Per la nostra maqueta, s’ha escollit un circuit integrat lineal (LM335Z), ja que proporciona una tensió de 
sortida proporcional a la temperatura, a més, són fàcils d’utilitzar i no tenen un cost elevat. 
 
Tot i així, per tal de poder detectar correctament la temperatura a través del LabVIEW, es requereix d’un 
circuit de condicionament que amplifiqui, filtri i linealitzi la senyal provinent del sensor de temperatura. 
 
Existeix un kit de la marca Velleman, el K8067 que facilita tota aquesta feina. Gràcies a aquest kit 
obtindrem a la sortida d'aquest una fórmula per convertir el voltatge en ºC. Aquest kit està compost per 
un circuit imprès, els elements necessaris per al seu muntatge, incloent el sensor de temperatura 
LM335Z i les instruccions de muntatge. 
 

Sensor temperatura Velleman K8067 

Rang temperatura -20 a +70 ºC 

Sortida 20 mA bucle de corrent 

Voltatge màxim 10 V amb 500 Ω 

Precisió 2º a escala completa 

Potència 2,5 W 

Consum corrent 30 mA màxim 

Alimentacions 12 VDC per 0..5 V sortida 
15 VDC per 0..10 V sortida 

Sistema de 3 cables GND, +V i sortida 

Dimensions 55 x 35 x 15 mm 

 
Taula 6.2 Especificacions sensor temperatura Velleman K8067. 

 
Si apliquem una tensió de 12 VDC obtindrem una tensió màxima de sortida de 5 V, per tant, necessitarem 
4 resistències d'un 1 KΩ en paral·lel per obtenir un corrent de 20 mA. 
 
Per contra, si la tensió que apliquem és de 15 VDC, obtindrem una tensió màxima de sortida de 10 V i 
necessitarem 2 resistències de 1 KΩ en paral·lel per obtenir un corrent de 20 mA. 
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La formula que converteix el valor de sortida del convertidor AD en ºC és la següent: 
 

º𝐶 = (((
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝐷

10
) − 0,23) · 100) 

 
 

 
Fig. 6.3 Circuit implementat per la lectura de dades amb el DAQ. 

 

 
Fig. 6.3 Circuit del sensor Velleman K8067. 

 
 

 
 

Fig. 6.4 Sensor de temperatura Velleman K8067. 
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6.3.2 SENSOR DE RADIACIÓ SOLAR I CIRCUIT DE CONDICIONAMENT 
 
Degut a que els piranòmetres (sensor de radiació solar) tenen un cost elevat, utilitzarem un fotodetector. 
Aquests son capaços de detectar la radiació global, tot i que, no són tant precisos com els piranòmetres, 
però resulten molt útils per petites instal·lacions que no requereixen de gran exactitud. 
 
Un fotodetector es fabrica mitjançant un procés anomenat dopatge. En una cara del fotodetector s’hi 
introdueixen impureses "tipus p" i en l'altra cara "tipus n". Aquestes impureses poden canviar les 
propietats del silici quan incideix la llum sobre el fotodetector, alliberant així alguns electrons lligats als 
àtoms i deixant-los circular. 
 
En el nostre cas utilitzarem el fotodetector BPW34, el qual està dotat d'unes propietats que el fan ser un 
perfecte candidat per a una bona detecció de la radiació, i presenta les següents especificacions: 
 

Fotodetector BPW34 

Àrea sensibilitat 7,5 𝑚𝑚2 

Angle visibilitat ± 65º 

Rang temperatura - 40 a + 100 ºC 

Voltatge inversa 60 V (Tamb = 25 ºC) 

Potència dissipació 215 mW (Tamb = 25 ºC) 

Rang ample de banda 
espectral 

430 a 1100 nm 

Temperatura d’unió 100 ºC (Tamb = 25 ºC) 

Rang emmagatzematge 
temperatura 

- 40 a + 100 ºC (Tamb = 25 ºC) 

 
Taula 6.3 Especificacions fotodetector BPW34. 

 
La corrent que circula pel fotodetector, produïda per la circulació d'electrons, ha de ser amplificada i 
convertida a voltatge. Aquesta conversió és possible gràcies a un OPAMP (Amplificador operacional), 
concretament farem servir un CA3130, ja que la seva corrent de bias és molt petita i la impedància 
d'entrada molt elevada. 
 
La resta d'elements necessaris pel correcte condicionament i per obtenir una sortida detectable en 
voltatges són els següents: 
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Fig. 6.5 Circuit de condicionament del senyal del fotodetector BPW34. 

 
El condensador C1 (4,7 uF) és l'encarregat d'estabilitzar la senyal generada al fotodetector. Les  
resistències R3 (P1 + 27 KΩ) juntament amb R4 (1KΩ) i R5 (47 KΩ), són les que determinaran el guany de 
l'amplificador. R6 és l'encarregada de polaritzar el díode donant corrent a aquest, mentre que C2 
estabilitza l'alimentació i el sistema. D'altra banda R5 i R3 seran les encarregades de controlar l'offset, 
obtenint així una expressió de sortida relacionada directament amb el corrent del fotodetector: 
 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = (
𝑅5

𝑅3
+

𝑅5

𝑅4
+ 1) · 𝑉1 −

𝑅5

𝑅3
· 𝑉𝑐𝑐 

 

6.3.3 SENSOR DE VOLTATGE/CORRENT I CIRCUIT DE CONDICIONAMENT 
 
Per realitzar un sensor de tensió/corrent de forma experimental i orientativa podem utilitzar una cèl·lula 
fotovoltaica o un conjunt d'elles en el cas que la tensió sigui molt baixa. 
 
El circuit a implementar és molt senzill, constarà d'un divisor de tensió amb dues resistències de valor 
elevat, perquè gairebé tot el corrent passi per la resistència shunt, de valor molt petit (Rs = 0,1 Ω), en 
sèrie amb un dels dos terminals de la cèl·lula i a continuació una resistència de càrrega òptima (RL = 0,6 
Ω) entre els borns dels dos terminals. 
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Fig. 6.6 Circuit de condicionament del senyal voltatge/corrent. 

 
Del divisor de tensió s'obtindrà la tensió que genera el panell fotovoltaic descrit anteriorment, mentre 
que el corrent es mesurarà entre els borns de la resistència shunt. Per a això es farà la diferència de 
tensió entre els borns de la resistència i es dividirà pel seu valor. 
 

𝑉𝑜𝑢𝑡 =
𝑉1

𝑅2 + 𝑅3
· 𝑅3 =

𝑉1

2
 

 

𝐼 =
𝑉𝐴 − 𝑉𝐵

𝑅𝑆
 

 
Finalment per trobar la potència només ens caldrà multiplicar els dos valors: 
 

𝑃 = 𝑉𝑜𝑢𝑡 · 𝐼 
 
Cal destacar que el divisor de tensió s'ha aplicat perquè, com es veurà més endavant, el rang de tensió 
que suporta la targeta d'adquisició de dades és de ± 10V. Per tant, és una forma de protegir la DAQ, ja 
que si per alguna causa la tensió del panell fotovoltaic superés aquesta tensió, la targeta d'adquisició de 
dades deixaria de funcionar. 
 

6.4 TARGETA D’ADQUISICIÓ DE DADES 
 

Una vegada seleccionats els sensors i els seus corresponents circuits de condicionament, necessitarem 
utilitzar una targeta d’adquisició de dades per poder convertir les senyals analògiques provinents dels 
diferents sensors en senyals digitals i poder visualitzar-les. 
 
La targeta d’adquisició de dades escollida és el dispositiu DAQ multi funció USB-6009, que ofereix 
funcionalitat bàsica per aplicacions com registre de dades simples, mesures portàtils i experiments 
acadèmics de laboratori. A més, el dispositiu té una coberta mecànica lleugera i es energitzat per bus per 
una fàcil portabilitat. Permet connectar fàcilment sensors i senyals amb connectivitat de terminal de 
cargol. 
 
Les seves principals característiques són: 
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DAQ NI USB 6009 

E/S digitals 12 (32 bits) 

Entrades Analògiques 8 (14 bits, 48 KS/s) 

Sortides Analògiques 2 (12 bits, 150 S/s) 

Màxim rang de voltatge 
entrada analògica 

-10 V a 10 V 

Mínim rang de voltatge 
entrada analògica 

-1 V a 1 V 

Màxim/mínim rang de 
sortida analògica 

0 V a 5 V 

Entrada/sortida digital 0 V a 5 V 

Alimentació dispositiu USB d’alta mobilitat 

Drivers Compatibles amb LabVIEW 

 
Taula 6.4 Especificacions DAQ NI USB 6009. 

 
 
 

 
Fig. 6.7 Dimensions i esquema pins DAQ NI USB 6009. 
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7. MONITORATGE I CONTROL MITJANÇANT LABVIEW 

 

7.1 ENTORN DE PROGRAMACIÓ LABVIEW 
 
LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbech) és una plataforma de programari, una 
eina gràfica de test, control i disseny mitjançant programació de molt alt nivell. El llenguatge que utilitza 
s’anomena llenguatge G i cerca d’acostar la programació potent tant a usuaris experimentats com a 
novells, amb temps de desenvolupament molt reduïts. 
 
S’ha escollit utilitzar aquest software ja que amb LabVIEW es redueix el desenvolupament de les 
aplicacions i és molt intuïtiu i fàcil de fer servir i aprendre. LabVIEW es diferencia d'altres llenguatges de 
programació com el Llenguatge C o BASIC per la seva programació gràfica i deixa enrere la feixuga 
programació de línies i més línies de codi. 
 

7.2 CONCEPTES PRINCIPALS DE LABVIEW 
 

Primer de tot s’ha de saber que els programes creats amb LabVIEW reben el nom de VI (Virtual 
Instruments). 
 

7.2.1 PANELL FRONTAL 
 

Quan obrim un VI nou o existent, apareix la finestra del panell frontal del VI. La finestra del panell frontal 
és la interfície d'usuari per al VI. La figura 6.8 mostra un exemple d'una finestra del panell frontal. 
 

 
Fig. 6.8 Exemple d’un Panell Frontal. 

 
 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Llenguatge_C
https://ca.wikipedia.org/wiki/BASIC
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7.2.2 PALETA DE CONTROLS 
 

La paleta de controls conté els controls i indicadors que s’utilitzen per crear el panell frontal. S’hi pot 
accedir seleccionant View »Controls Palette o donant clic amb botó dret en qualsevol espai en blanc a la 
finestra del panell frontal. La paleta de Controls està dividida en diverses categories; es poden exposar 
algunes o totes aquestes categories per complir les nostres necessitats. Per veure o amagar categories, 
s’ha de clicar en el botó Customize i seleccionar Change Visible Palettes. 
 
La figura 6.9 mostra la paleta de controls amb totes les categories exposades i la categoria Moderna 
expandida. 
 

 
 

Fig. 6.9 Paleta de Controls. 

 

7.2.3 PALETA DE FUNCIONS 
 

La paleta de Funcions conté els VIs, funcions i constants que utilitzarem per crear el diagrama de blocs. 
S’hi pot accedir seleccionant View »Functions Palette. La paleta de Funcions està dividida en diverses 
categories; es poden mostrar i amagar categories per complir les nostres necessitats. Per veure o amagar 
categories, s’ha de clicar en el botó Customize i seleccionar Change Visible Palettes. 
 
La figura 6.10 mostra la paleta de funcions amb totes les categories exposades i la categoria de 
Programació expandida. 
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Fig. 6.10 Paleta de Funcions. 

 

7.2.4 CONTROLS I INDICADORS 
 
Cada VI té un panell frontal que es pot dissenyar com una interfície d'usuari. També es poden utilitzar 
els panells frontals per transmetre entrades i rebre sortides quan es crida a la VI des d'un altre diagrama 
de bloc. La interfície d'usuari d'un VI es crea en col·locar controls i indicadors en el panell frontal d'un VI. 
Quan interactua amb un panell frontal com una interfície d'usuari, es poden modificar els controls per 
transmetre entrades i veure els resultats en els indicadors. Els controls que defineixen les entrades i els 
indicadors mostren les sortides. 
 
Els controls generalment són botons, barres de desplaçament i seqüències. Simulen dispositius d'entrada 
d'instruments i subministren dades al diagrama de blocs del VI. Els indicadors generalment són gràfiques, 
taules, LEDs i seqüències d'estat. Els indicadors simulen dispositius de sortida d'instruments i mostren 
les dades que el diagrama de blocs adquireix o genera. 
 

7.2.5 DIAGRAMA DE BLOCS 
 
Els objectes del diagrama de blocs inclouen terminals, subVIs, funcions, constants, estructures i cables, 
els quals transfereixen dades juntament amb altres objectes del diagrama de blocs. 
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Fig. 6.11 Exemple d’un diagrama de blocs i panell frontal corresponent. 

 
Després de crear la finestra del panell frontal, afegim codi usant representacions gràfiques de funcions 
per controlar els objectes del panell frontal. La finestra del diagrama de blocs conté aquest codi de font 
gràfica. 
 

 
 

Fig. 6.12 Diagrama de blocs. 

 

7.2.6 ADQUISICIÓ DE DADES 
 

Una part important de la instrumentació virtual és l'adquisició de dades. Un cop es té el maquinari 
seleccionat s'ha de instal·lar correctament per poder rebre els senyals a tractar. Mitjançant la funció DAQ 
Assistant podrem prendre les dades del sensor a través de la targeta d'adquisició de dades i implementar 
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el circuit necessari per obtenir el resultat en funció a les unitats que el nostre sensor requereixi. 
 

7.2.7 VISUALITZACIÓ 
 
Un cop es tenen tots els circuits realitzats de conversió de voltatge a la unitat que es vol mesurar, ja 
només cal presentar les dades obtingudes de forma gràfica. Hi ha moltes possibilitats de visualització de 
les dades amb LabVIEW, des de l'obtenció de dades in situ, fins a fer un control remot dels paràmetres. 
 

7.3 ADQUISICIÓ DE DADES 
 
Per a l'adquisició de les dades, connectarem el DAQ NI USB 6009 al ordinador i a les sortides dels 
diferents sensors. Seguidament farem servir l'eina DAQ Assistant, ens apareixerà una finestra on s'haurà 
de triar quin tipus de senyal es vol adquirir. En el cas del nostre projecte totes seran analògiques. 
 

 
 

Fig. 6.13 Finestra per la selecció del tipus de senyal. 

 
Un cop escollides les senyals amb les que es treballaran, s’haurà de seleccionar el tipus de mesura que 
es realitzarà. En el cas del nostre projecte totes seran de voltatge. 
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Fig. 6.14 Finestra per la selecció del tipus de mesura. 

 
Seguidament, se’ns obrirà una finestra on podrem escollir l’entrada per a cada sensor. 
 

 
 

Fig. 6.15 Finestra per la selecció de l’entrada de cada sensor. 

 
Un cop escollides les entrades se’ns obrirà una nova finestra per ajustar la mesura als paràmetres que 
desitgem. Aquesta finestra també ens dóna la possibilitat de simular les dades que arriben al DAQ. 
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Fig. 6.16 Finestra per l’ajust dels paràmetres de mesura. 

 
Es poden configurar el rang d'entrada de senyal en un rang adequat per als senyals que adquireixi. També 
es pot configurar la configuració del terminal en el mode desitjat (Diferencial, Referència individual, 
sense referència única). L'opció escala personalitzada ens permet crear una escala nova o aplicar escales 
ja existents.  
 
A la pestanya "Temps de tasca", es pot configurar com s’adquireixen les dades: 
 

- Adquirir 1 mostra cada vegada (software temporitzat). 
- Adquirir N mostres, que adquireix un conjunt finit de mostres (hardware temporitzat). 
- Adquirir contínuament (hardware temporitzat).  

 
Un cop s’ha configurat, es guardarà la configuració i se’ns retornarà al diagrama de blocs on es veurà el 
DAQ Assistant VI configurat.   
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1. GENERADOR FOTOVOLTAIC 

 
1.1 MÒDUL FOTOVOLTAIC 
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1.2 ESTRUCTURA SUPORT MÒDULS 
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2. INVERSOR 
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3. CABLEJAT I PROTECCIONS 

 
3.1 CABLEJAT CC 
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3.2 CABLEJAT CA 
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3.3 CANALITZACIONS 
 

3.3.1 TUB CORRUGAT BLINDAFLEX UV 
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3.3.2 TUB CORRUGAT DECAPLAST 
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3.4 PROTECCIONS 
 

3.4.1 INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC 
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3.4.2 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 
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3.4.3 DESCARREGADOR 
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3.4.4 FUSIBLES I PORTAFUSIBLES 
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3.5 ARMARI DE CONNEXIONS 
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4.  CARTOGRAFIA GEOLÒGICA 
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5.1 OBJECTE 
 
Fixar les condicions tècniques mínimes que han de complir les instal·lacions solars fotovoltaiques 
connectades a xarxa que es realitzin en l’àmbit d’actuació de l’IDAE(projectes, línies de suport, etc.). 
Pretén servir de guia per a instal·ladors i fabricants d'equips, definint les especificacions mínimes que ha 
de complir una instal·lació per a assegurar la seva qualitat, en benefici de l'usuari i del propi 
desenvolupament d'aquesta tecnologia.  
 
Es valorarà la qualitat final de la instal·lació quant al seu rendiment, producció i integració.  
 
L'àmbit d'aplicació d'aquest Plec de Condicions Tècniques (a partir d’ara, PCT) s'estén a tots els sistemes 
mecànics, elèctrics i electrònics que formen part de les instal·lacions.  
 
En determinats supòsits, per als projectes es podran adoptar, per la pròpia naturalesa dels mateixos o 
del desenvolupament tecnològic, solucions diferents a les exigides en aquest PCT, sempre que quedi 
suficientment justificada la seva necessitat i que no impliquin una disminució de les exigències mínimes 
de qualitat especificades en el mateix.  
 

5.2 GENERALITATS 
 
Aquest Plec és d'aplicació en la seva integritat a totes les instal·lacions solars fotovoltaiques destinades 
a la producció d'electricitat per a ser venuda en la seva totalitat a la xarxa de distribució. Queden excloses 
expressament les instal·lacions aïllades de la xarxa.  
 
En tot cas és d'aplicació tota la normativa que afecti a instal·lacions solars fotovoltaiques, i en particular 
les següents:  
 

 Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric. 
 

 Norma UNE-EN 62466: Sistemes fotovoltaics connectats a xarxa. Requisits mínims de 
documentació, posada en marxa i inspecció d'un sistema.   
 

 Resolució de 31 de maig de 2001 per la qual s'estableixen model de contracte tipus i model de 
factura per a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa de baixa tensió. 
  

 Reial decret 1110/2007, de 24 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Unificat de punts de 
mesura del sistema elèctric. 

 

 Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 
(B.O.E. de 18/09/2002). 

  

 Reial decret 1663/2000, de 29 de setembre, sobre connexió d'instal·lacions fotovoltaiques a la 
xarxa de baixa tensió.  

 

 Reial decret 1955/2000, de 1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, 
distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions 
d'energia elèctrica.  
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 Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació.  
 

 Reial Decret 661/2007, de 25 de maig, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia 
elèctrica en règim especial. 

 
 Reial Decret 1578/2008, de 26 de setembre, de retribució de l'activitat de producció d'energia 

elèctrica mitjançant tecnologia solar fotovoltaica per a instal·lacions posteriors a la data límit 
de manteniment de la retribució del Reial Decret 661/2007, de 25 de maig, per aquesta tecno-
logia. 

 

5.3 DEFINICIONS 
 
5.3.1 RADIACIÓ SOLAR 
  
Radiació solar: Energia procedent del Sol en forma d'ones electromagnètiques.  
 
Irradiància: Densitat de potència incident en una superfície o l'energia incident en una superfície per 
unitat de temps i unitat de superfície. S'amida en kW/m2.  
 
Irradiació: Energia incident en una superfície per unitat de superfície i al llarg d'un cert període de temps. 
S'amida en kWh/m2, o bé en MJ/m2.  
 

5.3.2 INSTAL·LACIÓ 
 
Instal·lacions fotovoltaiques: Aquelles que disposen de mòduls fotovoltaics per a la conversió directa de 
la radiació solar en energia elèctrica sense cap pas intermedi.  
 
Instal·lacions fotovoltaiques interconnectades: Aquelles que normalment treballen en paral·lel amb 
l'empresa distribuïdora.  
 
Línia i punt de connexió i mesura: La línia de connexió és la línia elèctrica mitjançant la qual es connecten 
les instal·lacions fotovoltaiques amb un punt de xarxa de l'empresa distribuïdora o amb l'escomesa de 
l'usuari, denominat punt de connexió i mesura. 
  
Interruptor automàtic de la interconnexió: Dispositiu de tall automàtic sobre el qual actuen les 
proteccions d'interconnexió.  
 
Interruptor general: Dispositiu de seguretat i maniobra que permet separar la instal·lació fotovoltaica de 
la xarxa de l'empresa distribuïdora. 
  
Generador fotovoltaic: Associació en paral·lel de branques fotovoltaiques. 
  
Branca fotovoltaica: Subconjunt de mòduls interconnectats en sèrie o en associacions sèrie-paral·lel, 
amb voltatge igual a la tensió nominal del generador.  
 
Inversor: Convertidor de tensió i corrent continu en tensió i corrent altern.  
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Potència nominal del generador: Suma de les potències màximes dels mòduls fotovoltaics.  
 
Potència de la instal·lació fotovoltaica o potència nominal: Suma de la potència nominal dels inversors 
(l'especificada pel fabricant) que intervenen en les tres fases de la instal·lació en condicions nominals de 
funcionament.  
 

5.3.3 MÒDULS 
 
Cèl·lula solar o fotovoltaica: Dispositiu que transforma la radiació solar en energia elèctrica.  
 
Cèl·lula de tecnologia equivalent (CTE): Cèl·lula solar encapsulada de forma independent, la tecnologia 
de fabricació i encapsulat de la qual és idèntica a la dels mòduls fotovoltaics que formen la instal·lació.  
 
Mòdul o panell fotovoltaic: Conjunt de cèl·lules solars directament interconnectades i encapsulades com 
únic bloc, entre materials que les protegeixen dels efectes de la intempèrie.  
 
Condicions estàndard de mesura (CEM): Condicions de irradiància i temperatura en la cèl·lula solar, 
utilitzades universalment per a caracteritzar cèl·lules, mòduls i generadors solars i definides de la manera 
següent:   

 Irradiància solar: 1000 W/m2   

 Distribució espectral: AM 1,5 G   

 Temperatura de cèl·lula: 25 °C  
 

Potència pic: Potència màxima del panell fotovoltaic en CEM.  
 
TONC: Temperatura d'operació nominal de la cèl·lula, definida com la temperatura a la que arriben les 
cèl·lules solars quan el mòdul és sotmès 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, de 1 m/s.  
 

5.3.4 INTEGRACIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Segons els casos, s'aplicaran les denominacions següents: 
  
Integració arquitectònica de mòduls fotovoltaics: Quan els mòduls fotovoltaics compleixen una doble 
funció, energètica i arquitectònica (revestiment, tancament o ombreig) i, a més, substitueixen a elements 
constructius convencionals.  

 
Revestiment: Quan els mòduls fotovoltaics constitueixen part de la coberta d'una construcció 
arquitectònica.  

 
Tancament: Quan els mòduls constitueixen la teulada o la façana de la construcció arquitectònica, havent 
de garantir la deguda estanqueïtat i aïllament tèrmic.  

 
Elements d’ombrejat: Quan els mòduls fotovoltaics protegeixen a la construcció arquitectònica de la 
sobrecàrrega tèrmica causada pels llamps solars, proporcionant ombres en la teulada o en la façana del 
mateix. 
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5.4 DISSENY 
 

5.4.1 DISSENY DEL GENERADOR FOTOVOLTAIC 
  

5.4.1.1 Generalitats  
 

 El mòdul fotovoltaic seleccionat complirà les especificacions de l'apartat 5.2.1.  
 

 Tots els mòduls que integrin la instal·lació seran del mateix model, o en el cas de models diferents, 
el disseny ha de garantir totalment la compatibilitat entre ells i l'absència d'efectes negatius en 
la instal·lació per aquesta causa. 

 

 En aquells casos excepcionals que s'utilitzin mòduls no qualificats, haurà de justificar-se 
degudament i aportar documentació sobre les proves i assajos als quals han estat sotmesos. En 
qualsevol cas, tot producte que no compleixi alguna de les especificacions anteriors haurà de 
contar amb l'aprovació expressa de l'adreça d'obra. En tots els casos han de complir-se les 
normes vigents d'obligat compliment.  

 

5.4.1.2 Orientació,  inclinació i ombres  
 
L'orientació i inclinació del generador fotovoltaic i les possibles ombres sobre el mateix seran tals que les 
pèrdues siguin inferiors als límits de la taula I. Es consideraran tres casos: general, superposició de 
mòduls i integració arquitectònica, segons es defineix a l'apartat 3.4.1. En tots els casos han de complir-
se tres condicions: pèrdues per orientació i inclinació, pèrdues per ombrejat i pèrdues totals inferiors als 
límits estipulats respecte als valors òptims. 
  

 
Taula I 

 

 Quan, per raons justificades, i en casos especials en els quals no es puguin instal·lar d'acord amb 
el punt anterior, s'avaluarà la reducció en les prestacions energètiques de la instal·lació, incloent-
la en la Memòria de Sol·licitud i reservant-se la Direcció d'obra la seva aprovació.  

 

 En tots els casos s’hauran d'avaluar les pèrdues per orientació i inclinació del generador i ombres. 
En els annexos II i III es proposen mètodes per al càlcul d'aquestes pèrdues, i podran ser utilitzats 
per la Direcció d'obra per a la seva verificació.  

 

 Quan existeixin diverses files de mòduls, el càlcul de la distància mínima entre elles es realitzarà 
d'acord a l'annex III.  
 

5.4.2 DISSENY DEL SISTEMA DE MONITORATGE 
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El sistema de monitorització proporcionarà mesures, com a mínim, de les següents variables:  
 

- Voltatge i corrent CC a l'entrada de l'inversor.  

- Voltatge de fase / s a la xarxa, potència total de sortida de l'inversor. 

- Radiació solar al pla dels mòduls, mesura amb un mòdul o una cèl·lula de tecnologia equivalent. 

- Temperatura ambient a l'ombra.  

- Potència reactiva de sortida de l'inversor per a instal·lacions majors de 5 kWp.  

- Temperatura dels mòduls en integració arquitectònica i, sempre que sigui possible, en potències     

majors de 5 kW. 

 
Les dades es presentaran en forma de mitjanes horàries. Els temps d'adquisició, la precisió de les 
mesures i el format de presentació es farà conforme al document del JRC-Ispra "Guidelines for the 
Assessment of Photovoltaic Plants - Document A", Report EUR16338 A. 

 
El sistema de monitorització serà fàcilment accessible per a l'usuari. 
 

5.4.3 INTEGRACIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
En el cas de pretendre realitzar una instal·lació integrada des del punt de vista arquitectònic segons el 
que estipula el punt 3.4, la Memòria de Disseny o Projecte d'especificar les condicions de la construcció 
i de la instal·lació, i la descripció i justificació de les solucions triades. 
 
Les condicions de la construcció es refereixen a l'estudi de característiques urbanístiques, implicacions 
en el disseny, actuacions sobre la construcció, necessitat de realitzar obres de reforma o ampliació, 
verificacions estructurals, etc. que, des del punt de vista del professional competent en l'edificació, 
requeririen la seva intervenció. 
 
Les condicions de la instal·lació es refereixen a l'impacte visual, la modificació de les condicions de 
funcionament de l'edifici, la necessitat d'habilitar nous espais o ampliar el volum construït, efectes sobre 
l'estructura, etc. 
 

5.5 COMPONENTS I MATERIALS 
  

5.5.1 GENERALITATS 
 
Com principi general s'ha d'assegurar, com a mínim, un grau d'aïllament elèctric de tipus bàsic classe I 
en el que afecta tant a equips (mòduls i inversors), com a materials (conductors, caixes i armaris de 
connexió), exceptuant el cablejat de contínua, que serà de doble aïllament de classe 2 i un grau de 
protecció mínim de IP65.  
 
La instal·lació incorporarà tots els elements i característiques necessaris per a garantir en tot moment la 
qualitat del subministrament elèctric.  
 
El funcionament de les instal·lacions fotovoltaiques no haurà de provocar en la xarxa avaries, 
disminucions de les condicions de seguretat ni alteracions superiors a les admeses per la normativa que 
resulti aplicable.  
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Així mateix, el funcionament d'aquestes instal·lacions no podrà donar origen a condicions perilloses de 
treball per al personal de manteniment i explotació de la xarxa de distribució. 
 
Els materials situats en intempèrie es protegiran contra els agents ambientals, en particular contra 
l'efecte de la radiació solar i la humitat.  
 
S'inclouran tots els elements necessaris de seguretat i proteccions pròpies de les persones i de la 
instal·lació fotovoltaica, assegurant la protecció enfront de contactes directes i indirectes, curtcircuits, 
sobrecàrregues, així com altres elements i proteccions que resultin de l'aplicació de la legislació vigent.  
 
En la Memòria de Disseny o Projecte es ressaltaran els canvis que haguessin pogut produir-se respecte 
a la Memòria de Sol·licitud, i el motiu dels mateixos. A més, s'inclouran les fotocòpies de les 
especificacions tècniques proporcionades pel fabricant de tots els components.  
 
Per motius de seguretat i operació dels equips, els indicadors, etiquetes, etc. dels mateixos estaran en 
alguna de les llengües espanyoles oficials del lloc de la instal·lació.  
 

5.5.2 SISTEMES GENERADORS FOTOVOLTAICS 
  
Els mòduls fotovoltaics hauran d'incorporar el marcatge CE, segons la Directiva 2006/95 / CE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa a l'aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió. 
  
A més, hauran de complir la norma UNE-EN 61730, harmonitzada per a la Directiva 2006/95 / CE, sobre 
qualificació de la seguretat de mòduls fotovoltaics, i la norma UNE-EN 50.380, sobre informacions dels 
fulls de dades i de les plaques de característiques per als mòduls fotovoltaics. Addicionalment, en funció 
de la tecnologia del mòdul, aquest haurà de satisfer les següents normes: 
 
- UNE-EN 61215: Mòduls fotovoltaics (FV) de silici cristal·lí per a ús terrestre. Qualificació del disseny i 
homologació. 
 
 - UNE-EN 61646: Mòduls fotovoltaics (FV) de làmina prima per a aplicacions terrestres. Qualificació del 
disseny i aprovació de tipus.  
 
- UNE-EN 62108. Mòduls i sistemes fotovoltaics de concentració (CPV). Qualificació del disseny i 
homologació. 
 
Els mòduls que es trobin integrats en l'edificació, a part que han de complir la normativa abans 
esmentada, a més han de complir el que preveu la Directiva 89/106 / CEE del Consell de 21 de desembre 
de 1988 relativa a l'aproximació de les disposicions legals , reglamentàries i administratives dels Estats 
membres sobre els productes de construcció.  
 
Aquells mòduls que no puguin ser assajats segons aquestes normes esmentades, hauran d'acreditar el 
compliment dels requisits mínims establerts en les mateixes per altres mitjans, i amb caràcter previ a la 
seva inscripció definitiva en el Registre de règim especial dependent de l'òrgan competent.  
 
Caldrà justificar la impossibilitat de ser assajats, així com l'acreditació del compliment d'aquests requisits, 
el que haurà de ser comunicat per escrit a la Direcció General de Política Energètica i Mines, qui resoldrà 
sobre la conformitat o no de la justificació i acreditació presentades. 
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El mòdul fotovoltaic durà de forma clarament visible i indeleble el model i nom o logotip del fabricant, 
així com una identificació individual o nombre de sèrie traçable a la data de fabricació.  
 
S'utilitzaran mòduls que s'ajustin a les característiques tècniques descrites a continuació. En cas de 
variacions respecte d'aquestes característiques, amb caràcter excepcional, haurà de presentar-se en la 
Memòria de Sol·licitud justificació de la seva utilització.  
 

 Els mòduls haurien de dur els díodes de derivació per a evitar les possibles avaries de les cèl·lules 
i els seus circuits per ombrejos parcials i tindran un grau de protecció IP65.  

 

 Els marcs laterals, si existeixen, seran d'alumini o acer inoxidable.  
 

 Perquè un mòdul resulti acceptable, la seva potència màxima i corrent de curtcircuit reals 
referides a condicions estàndard hauran d'estar compreses en el marge del ± 3 % dels 
corresponents valors nominals de catàleg.  
 

 Serà rebutjat qualsevol mòdul que presenti defectes de fabricació com trencaments o taques en 
qualsevol dels seus elements així com falta d'alineació en les cèl·lules o bombolles en el 
encapsulat.  

 
Es valorarà positivament una alta eficiència de les cèl·lules.  
 
L'estructura del generador es connectarà a terra.  
 
Per motius de seguretat i per a facilitar el manteniment i reparació del generador, s'instal·laran els 
elements necessaris (fusibles, interruptors, etc.) per a la desconnexió, de forma independent i en 
ambdós terminals, de cadascuna de les branques de la resta del generador. 
 
Els mòduls fotovoltaics estaran garantits pel fabricant durant un període mínim de 10 anys i comptaran 
amb una garantia de rendiment durant 25 anys. 
 

5.5.3 ESTRUCTURA SUPORT 
 
Les estructures suport hauran de complir les especificacions d'aquest apartat. En tots els casos es donarà 
compliment a l'obligat pel CTE i altres normes aplicables.  
 
L'estructura suport de mòduls ha de resistir, amb els mòduls instal·lats, les sobrecàrregues del vent i neu, 
d'acord amb l'indicat en el codi tècnic d'edificació CTE.  
 
El disseny i la construcció de l'estructura i el sistema de fixació de mòduls, permetrà les necessàries 
dilatacions tèrmiques, sense transmetre càrregues que puguin afectar a la integritat dels mòduls, seguint 
les indicacions del fabricant.  
 
Els punts de subjecció per al mòdul fotovoltaic seran suficients en nombre, tenint en compte l'àrea de 
suport i posició relativa, de manera que no es produeixin flexions en els mòduls superiors a les permeses 
pel fabricant i els mètodes homologats per al model de mòdul.  
 
El disseny de l'estructura es realitzarà per a l'orientació i l'angle d'inclinació especificat per al generador 
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fotovoltaic, tenint en compte la facilitat de muntatge i desmuntatge, i la possible necessitat de 
substitucions d'elements.  
 
L'estructura es protegirà superficialment contra l'acció dels agents ambientals. La realització de trepants 
en l'estructura es portarà a terme abans de conducta, si escau, a la galvanització o protecció de 
l'estructura.  
 
Els cargols seran realitzats en acer inoxidable, complint la norma MV-106. En el cas de ser l'estructura 
galvanitzada s'admetran cargols galvanitzats, exceptuant la subjecció dels mòduls a la mateixa, que seran 
d'acer inoxidable.  
 
Els topalls de subjecció de mòduls i la pròpia estructura no faran ombra sobre els mòduls.  
 
En el cas d'instal·lacions integrades en coberta que facin les vegades de la coberta de l'edifici, el disseny 
de l'estructura i l’estanquitat entre mòduls s'ajustaran a les exigències de les Normes Bàsiques de 
l'Edificació i a les tècniques usuals en la construcció de cobertes.  
 
Es disposaran les estructures suport necessàries per a muntar els mòduls, tant sobre superfície plana 
(terrassa) com integrats sobre teulada, complint l'especificat en el punt 4.1.2 sobre ombres. S'inclouran 
tots els accessoris i bancades i/o ancoratges.  
 
L'estructura suport serà calculada segons la norma MV-103 per a suportar càrregues extremes degudes 
a factors climatològics adversos, tals com vent, neu, etc.  
 
Si està construïda amb perfils d'acer laminat conformat en fred, compliran les normes UNE-EN 10219-1 
i UNE-EN 10219-2 per a garantir totes les seves característiques mecàniques i de composició química.  
 
Si és del tipus galvanitzada en calent, complirà les normes UNE-EN ISO 14713 (parts 1 , 2 i 3) i UNE-EN 
ISO 10684 i l’espessor complirà amb els mínims exigits en la norma UNE-EN ISO 1461. 
 
En el cas d'utilitzar seguidors solars, aquests s'incorporaran el marcatge CE i complir el que preveu la 
Directiva 98/37 / CE del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de juny de 1998, relativa a l'aproximació 
de legislacions dels Estats membres sobre màquines, i la seva normativa de desenvolupament, així com 
la Directiva 2006/42 / CE del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de maig de 2006 relativa a les 
màquines. 
 

5.5.4 ETAPA D’INVERSIÓ 
 
Serà del tipus adequat per a la connexió a la xarxa elèctrica, amb una potència d'entrada variable perquè 
sigui capaç d'extreure en tot moment la màxima potència que el generador fotovoltaic pot proporcionar 
al llarg de cada dia.  
 
Les característiques bàsiques dels inversors seran les següents:  
 

 Principi de funcionament: font de corrent.  

 Autoconmutats.  

 Seguiment automàtic del punt de màxima potència del generador.  
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 No funcionaran en illa o manera aïllada.  

 
La caracterització dels inversors s'ha de fer segons les normes següents:  
 

- UNE-EN 62.093: Components d'acumulació, conversió i gestió d'energia de sistemes fotovoltaics.  

Qualificació del disseny i assajos ambientals.  

- UNE-EN 61.683: Sistemes fotovoltaics. Condicionadors de potència. Procediment per a la 

mesura del rendiment.  

- IEC 62116. Testing procedure of islanding prevention measures for utility serveis interactius 

photovoltaic inverters. 

 
Els inversors compliran amb les directives comunitàries de Seguretat Elèctrica i Compatibilitat 

Electromagnètica (ambdues seran certificades pel fabricant), incorporant proteccions enfront de 

 

 Curtcircuits en alterna.  

 Tensió de xarxa fora de rang.  

 Freqüència de xarxa fora de rang.  

 Sobretensions, mitjançant varistors o similars.  

 Pertorbacions presents en la xarxa com microtalls, polsos, defectes de cicles, absència i tornada 

de la xarxa, etc.   

 
Cada inversor disposarà de les senyalitzacions necessàries per a la seva correcta operació, i incorporarà 
els controls automàtics imprescindibles que assegurin la seva adequada supervisió i maneig.  
 
Cada inversor incorporarà, almenys, els controls manuals següents:  
 

 Encès i apagat general de l'inversor.  

 Connexió i desconnexió de l'inversor a la interfície CA.  

 
Les característiques elèctriques dels inversors seran les següents: 
  

 L'inversor seguirà lliurant potència a la xarxa de forma continuada en condicions de irradiància 
solar un 10 % superiors a les CEM. A més suportarà pics de magnitud un 30 % superior a les CEM 
durant períodes de fins a 10 segons.  
 

 El rendiment de potència de l'inversor (quocient entre la potència activa de sortida i la potència 
activa d'entrada), per a una potència de sortida en corrent altern igual al 50% i al 100% de la 
potència nominal, serà com a mínim del 92% i del 94% respectivament. El càlcul del rendiment 
es realitzarà d'acord amb la norma UNE-EN 6168: Sistemes fotovoltaics. Condicionadors de 
potència. Procediment per a la mesura del rendiment. 
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 L'autoconsum dels equips (pèrdues en "buit") en "stand-by" o mode nocturn haurà de ser inferior 
al 2% de la seva potència nominal de sortida. 

 

 El factor de potència de la potència generada haurà de ser superior a 0,95, entre el 25 % i el 100 % 

de la potència nominal.  

 A partir de potències majors del 10 % de la seva potència nominal, l'inversor haurà d'injectar en 

xarxa. 

 
Els inversors tindran un grau de protecció mínima IP 20 per a inversors en l'interior d'edificis i llocs 
inaccessibles, IP 30 per a inversors en l'interior d'edificis i llocs accessibles, i de IP 65 per a inversors 
instal·lats a la intempèrie. En qualsevol cas, es complirà la legislació vigent.  
 
Els inversors estaran garantits per a operació en les següents condicions ambientals: entre 0 °C i 40 °C de 
temperatura i entre 0 % i 85 % d'humitat relativa.  
 
Els inversors per instal·lacions fotovoltaiques estaran garantits pel fabricant durant un període mínim de 
3 anys 
 

5.5.5 CABLEJAT  
 
Els positius i negatius de cada grup de mòduls es conduiran separats i protegits d'acord a la normativa 
vigent.  
 
Els conductors seran de coure i tindran la secció adequada per a evitar caigudes de tensió i escalfaments. 
Concretament, per a qualsevol condició de treball, els conductors hauran de tenir la secció suficient 
perquè la caiguda de tensió sigui inferior del 1,5 %.  
 
S'inclourà tota la longitud de cable CC i CA. Haurà de tenir la longitud necessària per a no generar esforços 
en els diversos elements ni possibilitat d'enganxada pel trànsit normal de persones.  
 
Tot el cablejat de contínua serà de doble aïllament i adequat per al seu ús en intempèrie, a l'aire o 
enterrat, d'acord amb la norma UNE 21123 .  
 

5.5.6 CONNEXIÓ A XARXA 
 
Totes les instal·lacions de fins a 100 kW compliran amb el que disposa el Reial decret 1663/2000 (articles 
8 i 9) sobre connexió d'instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa de baixa tensió.  
 

5.5.7 MESURES 
 
Totes les instal·lacions compliran amb el disposat en el Reial decret 1110/2007, del 24 d’agost, pel que 
s’aprova el Reglament Unificat de punts de mesura del sistema elèctric.  
 

5.5.8 PROTECCIONS 
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Totes les instal·lacions compliran amb el que disposa el Reial decret 1663/2000 (article 11) sobre 
proteccions en instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa de baixa tensió. 
 
En connexions a la xarxa trifàsiques les proteccions per a la interconnexió de màxima i mínima freqüència 
(51 i 49 Hz respectivament) i de màxima i mínima tensió (1,1 Um i 0,85 Um respectivament) seran per a 
cada fase.  
 

5.5.9 POSADA A TERRA DE LES INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES 
 
Totes les instal·lacions compliran amb el que disposa en el Reial decret 1663/2000 (article 12) sobre les 
condicions de posada a terra en instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa de baixa tensió. 
  
Quan l'aïllament galvànic entre la xarxa de distribució de baixa tensió i el generador fotovoltaic no es 
realitzi mitjançant un transformador d'aïllament, s’explicarà en la Memòria de Disseny o Projecte els 
elements utilitzats per a garantir aquesta condició.  
 
Totes les masses de la instal·lació fotovoltaica, tant de la secció contínua com de l'alterna, estaran 
connectats a un únic terra. Aquest terra serà independent de la del neutre de l'empresa distribuïdora, 
d'acord amb el Reglament de Baixa Tensió.  
 

5.5.10 HARMÒNICS I COMPTABILITAT ELECTROMAGNÈTICA 
 
Totes les instal·lacions compliran amb el que disposa el Reial decret 1663/2000 (article 13) sobre 
harmònics i compatibilitat electromagnètica en instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa de 
baixa tensió.  
 

5.6 MESURES DE SEGURETAT 
 
Les centrals fotovoltaiques, independentment de la tensió a la qual estiguin connectades a la xarxa, 
estaran equipades amb un sistema de proteccions que garanteixi la seva desconnexió en cas d'una fallada 
en la xarxa o errors interns en la instal·lació de la pròpia central, de manera que no pertorbin el correcte 
funcionament de les xarxes a les que estiguin connectades, tant en l'explotació normal com durant 
l'incident. 
 
La central fotovoltaica ha d'evitar el funcionament no intencionat en illa amb part de la xarxa de 
distribució, en el cas de desconnexió de la xarxa general. La protecció anti-illa haurà de detectar la 
desconnexió de xarxa en un temps d'acord amb els criteris de protecció de la xarxa de distribució a la 
qual es connecta, o en el temps màxim fixat per la normativa o especificacions tècniques corresponents. 
El sistema utilitzat ha de funcionar correctament en paral·lel amb altres centrals elèctriques amb la 
mateixa o diferent tecnologia, i alimentant les càrregues habituals a la xarxa, com ara motors. 
 
Totes les centrals fotovoltaiques amb una potència major d'1 MW estaran dotades d'un sistema de 
teledesconnexió i un sistema de telemesura.  
 
La funció del sistema de teledesconnexió és actuar sobre l'element de connexió de la central elèctrica 
amb la xarxa de distribució per permetre la desconnexió remota de la planta en els casos en què els 
requisits de seguretat així ho recomanin. Els sistemes de teledesconnexió i telemesura seran compatibles 
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amb la xarxa de distribució a la qual es connecta la central fotovoltaica, podent utilitzar-se en baixa tensió 
els sistemes de telegestió inclosos en els equips de mesura previstos per la legislació vigent. 
 
Les centrals fotovoltaiques hauran d'estar dotades dels mitjans necessaris per a admetre un 
reenganxament de la xarxa de distribució sense que es produeixin danys. Així mateix, no produiran 
sobretensions que puguin causar danys en altres equips, fins i tot en el transitori de pas a illa, amb 
càrregues baixes o sense càrrega. Igualment, els equips instal·lats han de complir els límits d'emissió de 
pertorbacions indicats a les normes nacionals i internacionals de compatibilitat electromagnètica. 
 

5.7 RECEPCIÓ I PROVES 
 
L'instal·lador lliurarà a l'usuari un document-albarà en el qual consti el subministrament de components, 
materials i manuals d'ús i manteniment de la instal·lació. Aquest document serà signat per duplicat per 
ambdues parts, conservant cadascuna un exemplar. Els manuals lliurats a l'usuari estaran en alguna de 
les llengües oficials espanyoles per a facilitar la seva correcta interpretació.  
 
Abans de la posada en servei de tots els elements principals (mòduls, inversors, comptadors) aquests 
haurien d'haver superat les proves de funcionament en fàbrica, de les que s'aixecarà oportuna acta que 
s'adjuntarà amb els certificats de qualitat.  
 
Les proves a realitzar per l'instal·lador, amb independència de l'indicat amb anterioritat en aquest PCT, 
seran com a mínim les següents:  
 

 Funcionament i engegada de tots els sistemes.  

 Proves d'arrencada i desocupada en diferents instants de funcionament.  

 Proves dels elements i mesures de protecció, seguretat i alarma, així com la seva actuació, amb 

excepció de les proves referides a l'interruptor automàtic de la desconnexió.  

 Determinació de la potència instal·lada, d'acord amb el procediment descrit en l'annex I.  

 
Concloses les proves i l'engegada es passarà a la fase de la Recepció Provisional de la Instal·lació. No 
obstant això, l'Acta de Recepció Provisional no es signarà fins a haver comprovat que tots els sistemes i 
elements que formen part del subministrament han funcionat correctament durant un mínim de 240 
hores seguides, sense interrupcions o parades causades per falles o errors del sistema subministrat, i a 
més s'hagin complert els següents requisits:  
 

 Lliurament de tota la documentació requerida en aquest PCT, i com a mínim la recollida en la 
norma UNE-EN 62466: Sistemes fotovoltaics connectats a xarxa. Requisits mínims de 
documentació, posada en marxa i inspecció d'un sistema. 
 

 Retirada d'obra de tot el material sobrant.  

 Neteja de les zones ocupades, amb transport de tots les deixalles a abocador.  

 
Durant aquest període el subministrador serà l'únic responsable de l'operació dels sistemes 
subministrats, si bé haurà d'ensinistrar al personal d'operació.  
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Tots els elements subministrats, així com la instal·lació en el seu conjunt, estaran protegits enfront de 
defectes de fabricació, instal·lació o disseny per una garantia de tres anys, salvo per als mòduls 
fotovoltaics, per als quals la garantia serà de 10 anys contats a partir de la data de la signatura de l'acta 
de recepció provisional.  
 
No obstant això, l'instal·lador quedarà obligat a la reparació de les fallades de funcionament que es 
puguin produir si s'apreciés que el seu origen procedeix de defectes ocults de disseny, construcció, 
materials o muntatge, comprometent-se a resoldre'ls sense càrrec algun. En qualsevol cas, haurà 
d'atenir-se a l'establert en la legislació vigent quant a vicis ocults.  
 

5.8 CÀLCUL DE LA PRODUCCIÓ ANUAL ESPERADA 
 
A la Memòria de Sol·licitud s'inclouran les produccions mensuals màximes teòriques en funció de la 
irradiància, la potència instal·lada i el rendiment de la instal·lació. 
  
Les dades d'entrada que haurà d'aportar l'instal·lador són els següents:  
 

 Gdm (0): Valor mig mensual i anual de la irradiació diària sobre superfície horitzontal, en 
kWh/(m2·día), obtingut a partir d'alguna de les següents fonts:  

            
- Agencia Estatal de Meteorologia . 
- Organisme autonòmic oficial. 
- Altres fonts de dades de reconeguda solvència, o les expressament senyalades per l’IDAE. 
 

 Gdm ( α, β): Valor mig mensual i anual de la irradiació diària sobre el plànol del generador en 
kWh/(m2·día), obtingut a partir de l'anterior, i en el qual s'hagin descomptat les pèrdues per 
ombreig en cas de ser aquestes superiors a un 10 % anual (veure annex III). El paràmetre α 
representa el azimut i β la inclinació del generador, tal com es defineixen en l'annex II.  

 

 Rendiment energètic de la instal·lació o “performance ratio”, PR: Eficiència de la instal·lació en 
condicions reals de treball, que té en compte:  

 
- La dependència de l'eficiència amb la temperatura  

- L'eficiència del cablejat  

- Les pèrdues per dispersió de paràmetres i brutícia  

- Les pèrdues per errors en el seguiment del punt de màxima potencia  

- L'eficiència energètica de l'inversor  

- Altres  

 
L'estimació de l'energia injectada es realitzarà d'acord amb la següent equació:  
 

 
 

Sent, 
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- 𝑃𝑚𝑝 = potència pic del generador. 

- 𝐺𝐶𝐸𝑀 = 1 kW/𝑚2 

 
Les dades es presentaran en una taula amb els valors mitjos mensuals i el terme mitjà anual, d’acord 
amb el següent exemple: 
 

 

 

5.9 REQUERIMENTS TÈCNICS DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT 
 
5.8.1 GENERALITATS 
 
Es realitzarà un contracte de manteniment preventiu i correctiu d'almenys tres anys.  
 
El contracte de manteniment de la instal·lació inclourà tots els elements de la mateixa, amb les tasques 
de manteniment preventiu aconsellats pels diferents fabricants. 
 

5.8.2 PROGRAMA DE MANTENIMENT 
 
L'objecte d'aquest apartat és definir les condicions generals mínimes que s'han de seguir per a l'adequat 
manteniment de les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica connectades a xarxa.  
 
Es defineixen dos esglaons d'actuació per englobar totes les operacions necessàries durant la vida útil 
de la instal·lació per assegurar el funcionament, augmentar la producció i prolongar la durada de la 
mateixa:  
 

- Manteniment preventiu.  

- Manteniment correctiu.  
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Pla de manteniment preventiu: operacions d'inspecció visual, verificació d'actuacions i altres, que 
aplicades a la instal·lació han de permetre mantenir dins de límits acceptables les condicions de 
funcionament, prestacions, protecció i durabilitat de la mateixa. 
 
Pla de manteniment correctiu: totes les operacions de substitució necessàries per assegurar que el 
sistema funciona correctament durant la seva vida útil. Inclou:  
 

- La visita a la instal·lació en els terminis indicats i cada vegada que l'usuari ho requereixi per 

avaria greu a la mateixa.  

- L'anàlisi i elaboració del pressupost dels treballs i reposicions necessàries per al correcte 

funcionament de la instal·lació.  

- Els costos econòmics del manteniment correctiu, amb l'abast indicat, formen part del preu anual 

del contracte de manteniment. Podran no estar incloses ni la mà d'obra ni les reposicions 

d'equips necessàries més enllà del període de garantia.  

 
El manteniment ha de realitzar per personal tècnic qualificat sota la responsabilitat de l'empresa 
instal·ladora.  
 
El manteniment preventiu de la instal·lació inclourà, almenys, una visita (anual per al cas d'instal·lacions 
de potència de fins a 100 kWp i semestral per a la resta) en la qual es realitzaran les següents activitats: 
 

- Comprovació de les proteccions elèctriques .  

- Comprovació de l'estat dels mòduls: comprovació de la situació respecte al projecte original i 

verificació de l'estat de les connexions. 

- Comprovació de l'estat de l'inversor: funcionament, llums de senyalitzacions, alarmes, etc.  

- Comprovació de l'estat mecànic de cables i terminals (incloent cables de preses de terra i 

reajustament de borns), platines, transformadors, ventiladors / extractors, unions, neteja. 

 
Realització d'un informe tècnic de cadascuna de les visites, en què es reflecteixi l'estat de les 
instal·lacions i les incidències esdevingudes.   
 
Registre de les operacions de manteniment realitzades en un llibre de manteniment, en el qual constarà 
la identificació del personal de manteniment (nom, titulació i autorització de l'empresa). 
 

5.8.3 GARANTÍES 
 

5.8.3.1 Àmbit general de la garantia  
 
Sense perjudici de qualsevol possible reclamació a tercers, la instal·lació serà reparada d'acord amb 
aquestes condicions generals si ha sofert una avaria a causa d'un defecte de muntatge o de qualsevol 
dels components, sempre que hagi estat manipulada correctament d'acord amb el que estableix el 
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manual d'instruccions.  
 
La garantia es concedeix a favor del comprador de la instal·lació, el que s'ha de justificar degudament 
mitjançant el corresponent certificat de garantia, amb la data que s'acrediti en la certificació de la 
instal·lació.  
 

5.8.3.2 Terminis  
 
El subministrador garantirà la instal·lació durant un període mínim de 3 anys, per a tots els materials 
utilitzats i el procediment emprat en el seu muntatge. Per als mòduls fotovoltaics, la garantia mínima 
serà de 10 anys.  
 
Si hagués d'interrompre l'explotació del subministrament a causa de raons de les que és responsable el 
subministrador, o a reparacions que el subministrador hagi de fer per complir les estipulacions de la 
garantia, el termini es perllongarà per la durada total d'aquestes interrupcions.  
 

5.8.3.3 Condicions econòmiques  
 
La garantia comprèn la reparació o reposició, si s'escau, dels components i les peces que puguin resultar 
defectuoses, així com la mà d'obra emprada en la reparació o reposició durant el termini de vigència de 
la garantia.  
 
Queden expressament inclosos totes les altres despeses, com ara temps de desplaçament, mitjans de 
transport, amortització de vehicles i eines, disponibilitat d'altres mitjans i eventuals ports de recollida i 
devolució dels equips per a la seva reparació en els tallers del fabricant.  
 
Així mateix, s'han d'incloure la mà d'obra i materials necessaris per efectuar els ajustos i eventuals 
reglatges del funcionament de la instal·lació. 
 
Si en un termini raonable el subministrador incompleix les obligacions derivades de la garantia, el 
comprador de la instal·lació podrà, prèvia notificació escrita, fixar una data final perquè dit 
subministrador compleixi amb les seves obligacions. Si el subministrador no compleix les seves 
obligacions en el termini últim, el comprador de la instal·lació podrà, per compte i risc del subministrador, 
realitzar per si mateix les oportunes reparacions, o contractar per això a un tercer, sense perjudici de la 
reclamació per danys i perjudicis en què hagi incorregut el subministrador.  
 

5.8.3.4 Anul·lació de la garantia  
 
La garantia podrà anul·lar-se quan la instal·lació hagi estat reparada, modificada o desmuntada, si més 
no en part, per persones alienes al subministrador o als serveis d'assistència tècnica dels fabricants no 
autoritzats expressament pel subministrador. 
 

5.8.3.5 Lloc i temps de la prestació  
 
Quan l'usuari detecti un defecte de funcionament en la instal·lació ho comunicarà fefaentment al 
subministrador. Quan el subministrador consideri que és un defecte de fabricació d'algun component, 
ho comunicarà fefaentment al fabricant.  
 
El subministrador atendrà qualsevol incidència en el termini màxim d'una setmana i la resolució de 
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l'avaria es realitzarà en un temps màxim de 10 dies, excepte causes de força major degudament 
justificades.  
 
Les avaries de les instal·lacions es repararan en el seu lloc d'ubicació pel subministrador. Si l'avaria d'algun 
component no pogués ser reparada en el domicili de l'usuari, el component haurà de ser enviat al taller 
oficial designat pel fabricant per compte i a càrrec del subministrador.  
 
El subministrador realitzarà les reparacions o reposicions de peces a la major brevetat possible un cop 
rebut l'avís d'avaria, però no es responsabilitzarà dels perjudicis causats per la demora en aquestes 
reparacions sempre que sigui inferior a 10 dies naturals. 
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ANNEX I: MESURA DE LA POTÈNCIA INSTAL·LADA DE UNA CENTRAL 
FOTOVOLTAICA CONNECTADA A LA XARXA ELÈCTRICA 
 
1 INTRODUCCIÓ 
 
Definim la potència instal·lada en corrent altern (CA) d'una central fotovoltaica (FV) connectada a la xarxa, 
com la potència de corrent altern a l'entrada de la xarxa elèctrica per a un camp fotovoltaic amb tots els 
seus mòduls en un mateix pla i que opera, sense ombres, a les condicions estàndard de mesura (CEM). 
 
La potència instal·lada en CA d'una central fotovoltaica pot obtenir-se utilitzant instruments de mesura i 
procediments adequats de correcció d'unes condicions d'operació sota uns determinats valors 
d'irradiància solar i temperatura a altres condicions d'operació diferents. Quan això no és possible, pot 
estimar-se la potència instal·lada utilitzant dades de catàleg i de la instal·lació, i realitzant algunes 
mesures senzilles amb una cèl·lula solar calibrada, un termòmetre, un voltímetre i una pinça 
amperimètrica. Si tampoc es disposa d'aquesta instrumentació, pot usar-se el propi comptador d'energia. 
En aquest mateix ordre, l'error de l'estimació de la potència instal·lada serà cada vegada més gran. 
 

2 PROCEDIMENT DE MESURA  
 
Es descriu a continuació l'equip mínim necessari per calcular la potència instal·lada:  
 

- 1 cèl·lula solar calibrada de tecnologia equivalent.  

- 1 termòmetre de temperatura ambient.  

- 1 multímetre de corrent continu (CC) i corrent altern (CA).  

- 1 pinça amperimètrica de CC i CA.  

 
El mateix inversor actuarà de càrrega del camp fotovoltaic en el punt de màxima potència.  
 
Les mesures es realitzaran en un dia clar, en un marge de ± 2 hores al voltant del migdia solar.  
 
Es realitzarà la mesura amb l'inversor encès perquè el punt d'operació sigui el punt de màxima potència.  
 
Es mesurarà amb la pinça amperimètrica la intensitat de CC d'entrada a l'inversor i amb un multímetre 

la tensió de CC en el mateix punt. El seu producte és 𝑃𝑐𝑐,𝑖𝑛𝑣.  

 
El valor obtingut es corregeix amb la temperatura i la irradiància usant les equacions (2) i (3).  
 
La temperatura ambient es mesura amb un termòmetre situat a l'ombra, en una zona pròxima als mòduls 
FV. La irradiància es mesura amb la cèl·lula (CTE) situada al costat dels mòduls i en el seu mateix pla. 
 
Finalment, es corregeix aquesta potència amb les pèrdues. 
 
Equacions: 
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𝑃𝑐𝑐,𝑓𝑜𝑣   Potència de CC immediatament a la sortida dels panells FV, en W. 

 

𝐿𝑐𝑎𝑏    Pèrdues de potència en el cablejat de CC entre els panells FV i l’entrada del inversor, incloent, a      
més, les pèrdues en fusibles, commutadors, conexionament, díodes antiparal·lel si n’hi ha, etc. 

 

𝐸           Irradiància solar, en W/m2, mesurada amb la CTE calibrada. 
 
g    Coeficient de temperatura de la potència, en 1/ºC. 
 

𝑇𝑐 Temperatura de les cèl·lules solars, en ºC. 
 

𝑇𝑎𝑚𝑏 Temperatura ambient a l’ombra, en ºC, mesurada amb el termòmetre. 
 
TONC Temperatura d’operació nominal del mòdul. 
 

𝑃0 Potència nominal del generador en CEM, en W. 
 

𝑅𝑡𝑜,𝑣𝑎𝑟 Rendiment, que inclou els percentatges de pèrdues degudes a que els mòduls fotovoltaics 

treballen, normalment, en condicions diferents de les CEM. 
 

𝐿𝑡𝑒𝑚 Pèrdues mitjanes anuals per temperatura. En l’equació (2) pot substituir-se el terme [1 - g(Tc - 

25)] per (1 - 𝐿𝑡𝑒𝑚 ). 
 

 
 

𝐿𝑝𝑜𝑙 Pèrdues de potència degudes a la pols sobre els mòduls. 

 

𝐿𝑑𝑖𝑠 Pèrdues de potència per dispersió de paràmetres entre mòduls. 
 

𝐿𝑟𝑒𝑓 Pèrdues de potència per reflectància angular espectral, quan s’utilitza un piranòmetre com a 

referència de mesura. Si s’utilitza una cèl·lula de tecnologia equivalent (CTE), el terme 𝐿𝑟𝑒𝑓 és 

zero. 
 
S'indiquen a continuació els valors dels diferents coeficients:  
 
Tots els valors indicats poden obtenir-se de les mesures directes. Si no és possible realitzar mesures, 
poden obtenir-se, part d'ells, dels catàlegs de característiques tècniques dels fabricants.  
 
Quan no es disposa d'una altra informació més precisa poden usar-se els valors indicats en la taula III. 
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Taula III.  (*) Al migdia solar ± 2 h d’un dia clar.  (**) Vàlid per silici cristal·lí. 

 
Observacions:  
 
(1) Les pèrdues principals de cablejat poden calcular coneixent la secció dels cables i la seva longitud, 
per l'equació: 
 

 
 
R és el valor de la resistència elèctrica de tots els cables, en ohms.  
L és la longitud de tots els cables (sumant l'anada i la tornada), en cm.  
S és la secció de cada cable, en cm2.  
 
Normalment, les pèrdues en commutadors, fusibles i díodes són molt petites i no cal considerar-les. Les 
caigudes en el cablejat poden ser molt importants quan són llargs i s'opera a baixa tensió en CC. Les 
pèrdues per cablejat en% solen ser inferiors en plantes de gran potència que en plantes de petita 
potència. En el nostre cas, d'acord amb les especificacions, el valor màxim admissible per a la part CC és 
1,5%, sent recomanable no superar el 0,5%.  
 
(2) Les pèrdues per temperatura depenen de la diferència de temperatura en els mòduls i els 25 ° C de 
les CEM, del tipus de cèl·lula i encapsulat i del vent. Si els mòduls estan convenientment airejats per 
darrere, aquesta diferència és de l'ordre de 30 ° C sobre la temperatura ambient, per a una irradiància 
de 1000 W / m2. Per al cas d'integració d'edificis on els mòduls no estan separats de les parets o teulades, 
aquesta diferència es podrà incrementar entre 5 ° C i 15 ° C.  
 
(3) Les pèrdues per pols en un dia determinat poden ser del 0% al dia següent d'un dia de pluja i arribar 
al 8% quan els mòduls es "veuen molt bruts". Aquestes pèrdues depenen de la inclinació dels mòduls, 
rodalies a carreteres, etc. Una causa important de pèrdues ocorre quan els mòduls FV que tenen marc 
tenen cèl·lules solars molt properes al marc situat a la part inferior del mòdul. Altres vegades són les 
estructures suport que sobresurten dels mòduls i actuen com retens de la pols.  
 
(4) Les pèrdues per reflectància angular i espectral poden menysprear quan es mesura el camp FV al 
migdia solar (± 2 h) i també quan es mesura la radiació solar amb una cèl·lula calibrada de tecnologia 
equivalent (CTE) al mòdul FV. Les pèrdues anuals són majors en cèl·lules amb capes antireflectores que 



 Memòria 

  

DISSENY D’UNA INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA CONNECTADA A XARXA AMB MONITORATGE D’ENERGIA. 180 

 

en cèl·lules texturitzades. Són majors a l'hivern que a l'estiu. També són majors en localitats de més 
latitud. Poden oscil·lar al llarg d'un dia entre 2% i 6%. 
 

3. EXEMPLE 
 

 
 

Taula IV 

 
Potència total estimada del camp fotovoltaic en CEM = 1693 W.  
 
Si, a més, s'admet una desviació del fabricant (per exemple, 5%), s'inclourà en l'estimació com una 
pèrdua.  
 
Finalment, i després de sumar totes les pèrdues incloent la desviació de la potència dels mòduls respecte 
del seu valor nominal, es compararà la potència així estimada amb la potència declarada del camp 
fotovoltaic. 
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ANNEX II: CÀLCUL DE LES PÈRDUES PER ORIENTACIÓ E INCLINACIÓ 
DEL GENERADOR DIFERENT A L’ÒPTIMA 
 
1 INTRODUCCIÓ 
 
L'objecte d'aquest annex és determinar els límits en l'orientació i inclinació dels mòduls d'acord a les 
pèrdues màximes permissibles per aquest concepte al PCT.  
 
Les pèrdues per aquest concepte es calcularan en funció de:  
 

- Angle d'inclinació β, definit com l'angle que forma la superfície dels mòduls amb el pla 
horitzontal (figura 1). El seu valor és 0 ° per a mòduls horitzontals i 90 ° per a verticals.  
 
- Angle d'azimut α, definit com l'angle entre la projecció sobre el pla horitzontal de la normal a la 
superfície del mòdul i el meridià del lloc (figura 2). El seu valor és 0 ° per a mòduls orientats al 
Sud, -90 ° per mòduls orientats a l'Est i + 90 ° per a mòduls orientats a l'Oest. 

 

 
 

2 PROCEDIMENT 
 
Havent determinat l'angle d'azimut del generador, es calcularan els límits d'inclinació acceptables 
d'acord a les pèrdues màximes respecte a la inclinació òptima establertes al PCT. Per a això s'utilitzarà la 
figura 3, vàlida per a una latitud, φ, de 41 °, de la següent manera:  
 

- Conegut l'azimut, determinem a la figura 3 els límits per a la inclinació en el cas de φ = 41 °. Per 
al cas general, les pèrdues màximes per aquest concepte són del 10%; per superposició, del 20%, 
i per a integració arquitectònica del 40%. Els punts d'intersecció del límit de pèrdues amb la recta 
d'azimut ens proporcionen els valors d'inclinació màxima i mínima.  
 
- Si no hi ha intersecció entre totes dues, les pèrdues són superiors a les permeses i la instal·lació 
estarà fora dels límits. Si les dues corbes s’intercepten, s'obtenen els valors per latitud φ = 41 ° i 
es corregeixen d'acord amb l'apartat següent. 

 
Es corregiran els límits d'inclinació acceptables en funció de la diferència entre la latitud del lloc en 
qüestió i la de 41 °, d'acord a les següents fórmules: 
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Inclinació màxima = Inclinació (φ = 41 °) - (41 ° - latitud) .  
Inclinació mínima = inclinació (φ = 41 °) - (41 ° - latitud), sent 0 ° el seu valor mínim.  
 

En casos prop del límit, i com a instrument de verificació, s'utilitzarà la següent fórmula:  
 

Pèrdues (%) = 100 × [1,2 × 10-4 (β - φ + 10)2  + 3,5 × 10-5 α2]   per 15 ° <β <90 °  
 
Pèrdues (%) = 100 × [1,2 × 10-4 (β - φ + 10)2 ]     per β ≤ 15 °  
 
[Nota: α, β, φ s'expressen en graus, essent φ la latitud del lloc]. 

 

 

3 EXEMPLE DE CÀLCUL 
 
Suposem que es tracta d'avaluar si les pèrdues per orientació i inclinació del generador estan dins dels 
límits permesos per a una instal·lació fotovoltaica en una teulada orientat 15 ° cap a l'Oest (azimut = + 
15 °) i amb una inclinació de 40 ° respecte a l'horitzontal, per a una localitat situada a l'arxipèlag canari 
la latitud és de 29 °.  
 
Conegut l'azimut, el valor és + 15 °, vam determinar a la figura 3 els límits per a la inclinació per al cas de 
φ = 41 °. Els punts d'intersecció del límit de pèrdues del 10% (límit exterior de la regió 90% -95%), màxim 
per al cas general, amb la recta d'azimut 15 ° ens proporcionen els valors (veure figura 4):  
 

Inclinació màxima = 60 °  

Inclinació mínima = 7 °  

 
Corregim per a la latitud del lloc:  
 

Inclinació màxima = 60 ° - (41 ° - 29 °) = 48 °  

Inclinació mínima = 7 ° - (41 ° - 29 °) = -5 °, que està fora de rang i es pren, per tant, inclinació 

mínima = 0 °. 

 
Per tant, aquesta instal·lació, d'inclinació 40 °, compleix els requisits de pèrdues per orientació i inclinació. 
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Fig.3 

 

 

 
Fig. 4. Resolució de l’exemple 
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ANNEX III: CÀLCUL DE LES PÈRDUES DE RADIACIÓ SOLAR PER 
OMBRES 
 
1 OBJECTE 
 
El present annex descriu un mètode de càlcul de les pèrdues de radiació solar que experimenta una 
superfície degudes a ombres circumdants. Tals pèrdues s'expressen com a percentatge de la radiació 
solar global que incidiria sobre l'esmentada superfície de no existir cap ombra. 
 

2 DESCRIPCIÓ DEL MÈTODE 
 
El procediment consisteix en la comparació del perfil d'obstacles que afecta la superfície d'estudi amb el 
diagrama de trajectòries del Sol. Els passos a seguir són els següents: 
 

2.1 OBTENCIÓ DEL PERFIL D’OBSTACLES 
 
Localització dels principals obstacles que afecten a la superfície, en termes de les seves coordenades de 
posició azimut (angle de desviació respecte a la direcció sud) i elevació (angle d'inclinació respecte al pla 
horitzontal). Per a això pot utilitzar-se un teodolit. 
 

2.2 REPRESENTACIÓ DEL PERFIL D’OBSTACLES 
 
Representació del perfil d'obstacles en el diagrama de la figura 5, en el qual es mostra la banda de 
trajectòries del Sol al llarg de tot l'any, vàlid per a localitats de la Península Ibèrica i Balears (per a les Illes 
Canàries el diagrama s'ha de desplaçar 12º en sentit vertical ascendent). Aquesta banda es troba dividida 
en porcions, delimitades per les hores solars (negatives abans del migdia solar i positives després 
d'aquest) i identificades per una lletra i un nombre (A1, A2, ..., D14). 
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Fig. 5. Diagrama de trajectòries del sol. [Nota: els graus d’ambdues escales són sexagesimals.] 

 

2.3 SELECCIÓ DE LA TAULA DE REFERÈNCIA PER ELS CÀLCULS 
 
Cadascuna de les porcions de la figura 5 representa el recorregut del Sol en un cert període de temps 
(una hora al llarg de diversos dies) i té, per tant, una determinada contribució a la irradiació solar global 
anual que incideix sobre la superfície d'estudi. Així, el fet que un obstacle cobreixi una de les porcions 
suposa una certa pèrdua d'irradiació, en particular aquella que resulti interceptada per l'obstacle. Haurà 
d'escollir com a referència per al càlcul la taula més adequada d'entre les que s'inclouen en la secció 3 
d'aquest annex. 
 

2.4 CÀLCUL FINAL 
 
La comparació del perfil d'obstacles amb el diagrama de trajectòries del Sol permet calcular les pèrdues 
per ombrejat de la irradiació solar global que incideix sobre la superfície, al llarg de tot l'any. Per a això 
s'han de sumar les contribucions d'aquelles porcions que resultin total o parcialment ocultes pel perfil 
d'obstacles representat. En el cas d'ocultació parcial s'utilitzarà el factor d'ompliment (fracció oculta 
respecte del total de la porció) més pròxim als valors: 0,25, 0,50, 0,75 o 1. La secció 4 mostra un exemple 
concret de utilització del mètode descrit. 

 

3 TAULES DE REFERÈNCIA 
 
Les taules incloses en aquesta secció es refereixen a diferents superfícies caracteritzades per les seves 
angles d'inclinació i orientació (β i α, respectivament). Haurà d'escollir aquella que resulti més semblant 
a la superfície d'estudi. Els números que figuren en cada casella es corresponen amb el percentatge 
d'irradiació solar global anual que es perdria si la porció corresponent (vegeu la figura 5) resultés 
interceptada per un obstacle. 
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                                             Taula V - 1                                                                                                Taula V - 2 

 

 
                                      Taula V - 3                                                                                                Taula V - 4 
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Taula V - 11 

 

4 EXEMPLE 
 
Superfície d'estudi situada a Madrid, inclinada 30 ° i orientada 10è al Sud-est. A la figura 6 es mostra el 
perfil d'obstacles. 
 

 
Fig.6 
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Taula VI. Taula de referencia 

 

Càlculs: 
 

Pèrdues per ombrejat (% de irradiació global incident anual) = 

 
 

5 DISTÀNCIA MÍNIMA ENTRE FILES DE MÒDULS 
 
La distància d, mesurada sobre la horitzontal, entre files de mòduls o entre una fila i un obstacle d'altura 
h que pugui projectar ombres, es recomana que sigui tal que es garanteixin almenys 4 hores de sol al 
voltant del migdia del solstici d'hivern .  
 
En qualsevol cas, d ha de ser com a mínim igual a h·k, sent k un factor adimensional al qual, en aquest 
cas, se li assigna el valor 1 / tan (61 ° - latitud).  
 
A la taula VII es poden veure alguns valors significatius del factor k, en funció de la latitud del lloc. 
 

 
Taula VII 

 

Així mateix, la separació entre la part posterior d'una fila i el començament de la següent no serà inferior 
a h·k, sent en aquest cas h la diferència d'altures entre la part alta d'una fila i la part baixa de la posterior, 
efectuant totes les mesures en relació amb el pla que conté les bases dels mòduls. 
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Fig. 7 

 
Si els mòduls s'instal·len sobre cobertes inclinades, en el cas que l'azimut d'aquests, el de la coberta, o 
el de tots dos, difereixin del valor zero apreciablement, el càlcul de la distància entre files s'ha de fer 
mitjançant l'ajuda d'un programa d'ombrejat per a casos generals prou fiable, per tal que es compleixin 
les condicions requerides. 
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1. AMIDAMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA 

 
Codi Descripció Amidament Unitats 

 

 A  Sistema fotovoltaic   

 A.1 Mòdul solar fotovoltaic policristal·lí Amerisolar AS-6P30, de 265 
W de potència nominal. 

360 Un. 

 A.2 Estructura de suport regulable HIASA HRP-2P. 18 Un. 

 A.3 Circuit CC GFV-CCG, format per dos conductors de coure unipolar 
1x35𝑚𝑚2de secció, tipus PV ZZ-F, tensió 1,8 kV. Inclosos connectors 
i accessoris de muntatge. 

500 m. 

 A.4 Circuit CC CCG-INV, format per dos conductors de coure unipolar 
1x16𝑚𝑚2de secció, tipus PV ZZ-F, tensió 1,8 kV. Inclosos connectors 
i accessoris de muntatge. 

40 m. 

  

 B  Sistema inversor – circuit QGBT   

 B.1 Circuit CA INV-QGBT, format per tres conductors de coure tripolar 

3x35𝑚𝑚2de secció, tipus SZ1-K(AS+), tensió 0,6/1 kV. 

5 m. 

 B.2 Inversor SolarMax 50TS amb una potència nominal de 50 kW. 2 Un. 

 B.3 Circuit CA QGBT-XDBT, format per tres conductors de coure tripolar 

3x50𝑚𝑚2de secció, tipus SZ1-K(AS+), tensió 0,6/1 kV. 

2 m. 

 

 C  Posada a terra, canalitzacions i proteccions   

 C.1 Conductor de coure nu 50 𝑚𝑚2per la posada a terra. 200 m. 

 C.2 Conductor de coure nu 4 𝑚𝑚2per la posada a terra. 1500 m. 

 C.3 Tub corrugat Blindaflex UV, de ODI BAKAR S.A., de ∅40 mm. 1500 m. 

 C.4 Tub corrugat Decaplast, de ODI BAKAR S.A., de ∅63 mm. 32 m. 

 C.5 Tub corrugat Decaplast, de ODI BAKAR S.A., de ∅110 mm. 5 m. 

 C.6 Fusible NH1 gPV 1000 Vcc 90 A. 2 Un. 

 C.7 Base porta fusibles NH1XL 1P 2 Un. 

 C.8 Descarregador PU II 2+1/R 1000 V/40kA, de WEIDMÜLLER. 2 Un. 

 C.9 Interruptor magnetotèrmic tetrapolar model A9N18349, de 
SCHNEIDER ELECTRIC, de 80 A i tensions de fins 420 V, amb un poder 

de tall de 4.5 kA en el 75% de capacitat de tall segons norma EN/IEC 60947-2. 

1 Un. 

 C.10 Interruptor diferencial bloc tetrapolar  model A9R14480, de 1 Un. 
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SCHNEIDER ELECTRIC, de  80 A i amb una sensibilitat de 300mA. 

 C.11 Comptador trifàsic bidireccional protegit amb quadre de polièster. 1 Un. 

 C.12 Armari de connexió de grup sèrie ICT, de FAMATEL, IP33 i dimensions 
700x500x150 mm. 

1 Un. 

 C.13 Armari de connexió de grup sèrie ICT, de FAMATEL, IP33 i dimensions 
1000x550x150 mm. 

1 Un. 

  

 D  Maquinaria auxiliar i obra civil   

 D.1 Transport de material, inclosa càrrega i descàrrega. 3,5 h. 

 D.2 Excavació rases per canalització elèctrica enterrada i entubada de 
0,5 m de profunditat. 

32 m. 

 D.3 Excavació rases per canalització elèctrica posada a terra i col·locació 
piques. 

50 m. 

 D.4 Tanca perimetral de 2,5 m d’altura de malla de simple torsió. 
Col·locada sobre tubs galvanitzats, encastats al terreny mitjançant 
unions. Inclòs el muntatge. 

300 m. 

  

 E  Mà d’obra   

 E.1 Oficial 1ª electricista 280 h. 

 E.2 Oficial 2ª electricista 280 h. 

 E.3 Operaris obra civil 160 h. 
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1. TAULA DE PREUS UNITARIS 

 
Codi Descripció Preu (€) Unitats 

 

 A  Sistema fotovoltaic   

 A.1 Mòdul solar fotovoltaic policristal·lí Amerisolar AS-6P30, de 265 
W de potència nominal. 

135,53 Un. 

 A.2 Estructura de suport regulable HIASA HRP-2P. 2293,5 Un. 

 A.3 Circuit CC GFV-CCG, format per dos conductors de coure unipolar 
1x35𝑚𝑚2de secció, tipus PV ZZ-F, tensió 1,8 kV. Inclosos connectors i 
accessoris de muntatge. 

11,28 m. 

 A.4 Circuit CC CCG-INV, format per dos conductors de coure unipolar 
1x16𝑚𝑚2de secció, tipus PV ZZ-F, tensió 1,8 kV. Inclosos connectors i 
accessoris de muntatge. 

5,16 m. 

  

 B  Sistema inversor – circuit QGBT   

 B.1 Circuit CA INV-QGBT, format per tres conductors de coure tripolar 

3x35𝑚𝑚2de secció, tipus SZ1-K(AS+), tensió 0,6/1 kV. 

37,48 m. 

 B.2 Inversor SolarMax 50TS amb una potència nominal de 50 kW. 15746 Un. 

 B.3 Circuit CA QGBT-XDBT, format per tres conductors de coure tripolar 

3x50𝑚𝑚2de secció, tipus SZ1-K(AS+), tensió 0,6/1 kV. 

53,85 m. 

 

 C  Posada a terra, canalitzacions i proteccions   

 C.1 Conductor de coure nu 35𝑚𝑚2per la posada a terra. 4,24 m. 

 C.2 Conductor de coure nu 16𝑚𝑚2per la posada a terra. 2,28 m. 

 C.3 Tub corrugat Blindaflex UV, de ODI BAKAR S.A., de ∅40 mm. 2,45 m. 

 C.4 Tub corrugat Decaplast, de ODI BAKAR S.A., de ∅63 mm. 1,16 m. 

 C.5 Tub corrugat Decaplast, de ODI BAKAR S.A., de ∅110 mm. 2,16 m. 

 C.6 Fusible NH1 gPV 1000 Vcc 90 A. 69,8 Un. 

 C.7 Base porta fusibles NH1XL 1P 45,8 Un. 

 C.8 Descarregador PU II 2+1/R 1000 V/40kA, de WEIDMÜLLER. 79 Un. 

 C.9 Interruptor magnetotèrmic tetrapolar model A9N18349, de SCHNEIDER 
ELECTRIC, de 80 A i tensions de fins 420 V, amb un poder de tall de 4.5 kA 

en el 75% de capacitat de tall segons norma EN/IEC 60947-2. 

179,99 Un. 

 C.10 Interruptor diferencial bloc tetrapolar  model A9R14480, de SCHNEIDER 
ELECTRIC, de  80 A i amb una sensibilitat de 300mA. 

221,08 Un. 

 C.11 Comptador trifàsic bidireccional protegit amb quadre de polièster. 125,44 Un. 
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 C.12 Armari de connexió de grup sèrie ICT, de FAMATEL, IP33 i dimensions 
700x500x150 mm. 

35,35 Un. 

 C.13 Armari de connexió de grup sèrie ICT, de FAMATEL, IP33 i dimensions 
1000x550x150 mm. 

46,75 Un. 

  

 D  Maquinaria auxiliar i obra civil   

 D.1 Transport de material, inclosa càrrega i descàrrega. 115 h. 

 D.2 Excavació rases per canalització elèctrica enterrada i entubada de 0,5 m 
de profunditat. 

12,5 m. 

 D.3 Excavació rases per canalització elèctrica posada a terra i col·locació 
piques. 

12,5 m. 

 D.4 Tanca perimetral de 2,5 m d’altura de malla de simple torsió. Col·locada 
sobre tubs galvanitzats, encastats al terreny mitjançant unions. Inclòs el 
muntatge. 

18,5 m. 

  

 E  Mà d’obra   

 E.1 Oficial 1ª electricista 19,90 h. 

 E.2 Oficial 2ª electricista 16,90 h. 

 E.3 Operaris obra civil 14,00 h. 
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2. PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL 

 
Codi Descripció Preu (€) Amidament Total (€) 

 

 A  Sistema fotovoltaic 

 A.1 Mòdul solar fotovoltaic policristal·lí Amerisolar AS-6P30, de 
265 W de potència nominal. 

135,53 360 48790,8 

 A.2 Estructura de suport regulable HIASA HRP-2P. 2293,5 18 41283 

 A.3 Circuit CC GFV-CCG, format per dos conductors de coure 
unipolar 1x35𝑚𝑚2de secció, tipus PV ZZ-F, tensió 1,8 kV. 
Inclosos connectors i accessoris de muntatge. 

11,28 500 5640 

 A.4 Circuit CC CCG-INV, format per dos conductors de coure 
unipolar 1x16𝑚𝑚2de secció, tipus PV ZZ-F, tensió 1,8 kV. 
Inclosos connectors i accessoris de muntatge. 

5,16 40 206,4 

 Total (€) 95920,2 

 

 B  Sistema inversor – circuit QGBT 

 B.1 Circuit CA INV-QGBT, format per tres conductors de coure 

tripolar 3x35𝑚𝑚2de secció, tipus SZ1-K(AS+), tensió 0,6/1 
kV. 

37,48 5 187,4 

 B.2 Inversor SolarMax 50TS amb una potència nominal de 50 
kW. 

15746 2 31492 

 B.3 Circuit CA QGBT-XDBT, format per tres conductors de 

coure tripolar 3x50𝑚𝑚2de secció, tipus SZ1-K(AS+), tensió 
0,6/1 kV. 

53,85 2 107,7 

 Total (€) 31787,1 

 

 C  Posada a terra, canalitzacions i proteccions 

 C.1 Conductor de coure nu 50 𝑚𝑚2per la posada a terra. 4,24 200 848 

 C.2 Conductor de coure nu 4 𝑚𝑚2per la posada a terra. 2,28 1500 3420 

 C.3 Tub corrugat Blindaflex UV, de ODI BAKAR S.A., de ∅40 
mm. 

2,45 1500 3675 

 C.4 Tub corrugat de polipropilè model ITC-90, de ODI BAKAR 

S.A., de ∅63 mm. 

1,16 32 37,12 
 

 C.5 Tub corrugat de polipropilè model ITC-90, de ODI BAKAR 

S.A., de ∅110 mm. 

2,16 5 10,8 

 C.6 Fusible NH1 gPV 1000 Vcc 90 A. 69,8 2 139,6 

 C.7 Base porta fusibles NH1XL 1P 45,8 2 91,6 
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 C.8 Descarregador PU II 2+1/R 1000 V/40kA, de WEIDMÜLLER. 79 2 158 

 C.9 Interruptor magnetotèrmic tetrapolar model A9N18349, 
de SCHNEIDER ELECTRIC, de 80 A i tensions de fins 420 V, 
amb un poder de tall de 4.5 kA en el 75% de capacitat de tall segons 
norma EN/IEC 60947-2. 

179,99 1 179,99 

 C.10 Interruptor diferencial bloc tetrapolar  model A9R14480, de 
SCHNEIDER ELECTRIC, de  80 A i amb una sensibilitat de 
300mA. 

221,08 1 221,08 

 C.11 Comptador trifàsic bidireccional protegit amb quadre de 
polièster. 

125,44 1 125,44 

 C.12 Armari de connexió de grup sèrie ICT, de FAMATEL, IP33 i 
dimensions 700x500x150 mm. 

35,35 1 35,35 

 C.13 Armari de connexió de grup sèrie ICT, de FAMATEL, IP33 i 
dimensions 1000x550x150 mm. 

46,75 1 46,75 
 

 Total (€)   8988,73 

 

 D  Maquinaria auxiliar i obra civil 

 D.1 Transport de material, inclosa càrrega i descàrrega. 115 3,5 402,5 

 D.2 Excavació rases per canalització elèctrica enterrada i 
entubada de 0,5 m de profunditat. 

12,5 32 400 

 D.3 Excavació rases per canalització elèctrica posada a terra i 
col·locació piques. 

12,5 50 625 

 D.4 Tanca perimetral de 2,5 m d’altura de malla de simple 
torsió. Col·locada sobre tubs galvanitzats, encastats al 
terreny mitjançant unions. Inclòs el muntatge. 

18,5 300 5550 

 Total (€)   6977,5 

 

 E  Mà d’obra 

 E.1 Oficial 1ª electricista 19,90 280 5572 

 E.2 Oficial 2ª electricista 16,90 280 4732 

 E.3 Operaris obra civil 14,00 160 2240 

 Total (€) 12544 

 

Total pressupost execució material (€) 156217,53 
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3. PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRATA 

 
Codi Descripció Total (€) 

 

A  Sistema fotovoltaic 95920,2 

B  Sistema inversor – circuit QGBT 31787,1 

C  Posada a terra, canalitzacions i proteccions 8988,73 

D  Maquinaria auxiliar i obra civil 6977,5 

E  Mà d’obra 12544 

 

 Total pressupost execució material (€) 156217,53 

 

 Despeses generals (13%) 20308,28 

 Benefici industrial (6%) 9373,05 

 Total Parcial (€) 185898,86 

 IVA (21%) 39038,76 

 

 Total pressupost execució per contrata (€) 224937,62 
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4. PRESSUPOST GENERAL 

 
PRESSUPOST PER EXECUCIÓ CONTRATA 

 

 Pressupost execució material 156217,53 

 Despeses generals (13%) 20308,28 

 Benefici industrial (6%) 9373,05 

 Total parcial (€) 185898,86 

 IVA (21%) 39038,76 

 

 Total pressupost execució per contrata (€) 224937,62 

 

PRESSUPOST FACULTATIU 

 Redacció del projecte, assistència facultativa (6% execució per contrata) 13496,26 

 IVA (21%) 2834,21 

 

 Total pressupost facultatiu (€) 16330,47 

  

PRESSUPOST GENERAL 

  

 Pressupost execució per contrata 224937,62 

 Pressupost facultatiu 16330,47 

  

Total pressupost general (€) 241268,09 

 
El pressupost general, ascendeix a la quantitat de  DOS-CENTS QUARANTA-I-UN MIL DOS-CENTS 
SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS (241268,09 €). 
 
 
A Manresa – Catalunya, a 13 d’octubre de 2017. 
 
 

     Firmat: L’autor del PFC 
     Sánchez Rosell, Oriol 
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8. CONCLUSIONS 

 
El treball és el disseny complet d’una instal·lació solar fotovoltaica connectada a xarxa amb monitoratge 
d’energia. El balanç de resultats obtinguts un cop finalitzat el treball és positiu. 
 
S’ha realitzat tot l’estudi que una instal·lació d’aquestes característiques requereix, com els elements 
necessaris, l’estudi energètic i econòmic que aquesta suposa, i tota la legislació necessària per la seva 
implementació. 
 
A més, s’ha realitzat la simulació del comportament dels mòduls fotovoltaics mitjançant l’aplicació 
Simulink de MATLAB. 
 
També s’ha dissenyat el conjunt de sensors necessaris pel monitoratge d’una maqueta a petita escala 
d’un mòdul fotovoltaic. 
 
D’altra banda, m’agradaria destacar que la realització d’aquest projecte ha servit per posar en pràctica i 
ampliar els meus coneixements adquirits durant el meu temps a la universitat. Algun d’aquests 
coneixements s’ha adquirit des de zero, com seria el cas del ús del software MATLAB o l’estudi econòmic 
que requereix la instal·lació. 
 
Per últim, destacar que és enriquidor poder aplicar termes ecologistes en el món de l’enginyeria i 
combinar-ho amb la tecnologia; i espero que aquest treball pugui ajudar a moltes persones que no 
disposen de les eines o coneixements necessaris per dissenyar una instal·lació solar fotovoltaica. 
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