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Resum 

Es redacta aquest projecte en el marc de canvi climàtic i energètic i sabent que la 

proposta de la comissió europea per a aquesta dècada, la Estratègia Europea 

2020
1
, té com a objectiu arribar a un 20 % de subministrament energètic amb 

energies renovables. Aquest és el motiu pel qual, a l’hora de buscar alternatives en 

l’abastiment energèticament de qualsevol complex, es comença fent l’estudi amb 

una opció renovable. 

En aquest cas, es tracta de les instal·lacions del circuit de Castellolí que disposa 

d’una connexió a xarxa elèctrica insuficient per a la seva demanda energètica. Fins 

a la data, el consum es repartia entre la xarxa i els grups electrògens en un 30 % i 

un 70 %, respectivament, generant una despesa en consum de combustible molt 

elevada.  

El fet és que, anteriorment, s’havia estudiat la possibilitat de fer arribar xarxa de 

mitja tensió per poder cobrir les necessitats del parc, però una actuació d’aquest 

tipus té un cost molt elevat que l’empresa energètica fa pagar a l’empresa 

interessada, en aquest cas a Parcmotor Castellolí.  

Atès que la política actual és molt restrictiva pel que fa a les instal·lacions 

interconnectades, en aquest projecte es planteja l’opció de desconnectar-se de la 

xarxa elèctrica i crear una instal·lació aïllada per desenvolupar un sistema autònom 

de generació d’electricitat. 

 

                                            

1
 Comisión Europea. Estrategia Europa 2020. A: Comisión Europea. 
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1. Introducció 

El circuit de Castellolí es troba amb la problemàtica de l’elevat cost que té per al 

subministrament elèctric. L’origen del projecte, doncs, neix d’una necessitat real del 

propi circuit. 

L’autora del projecte, que és de l’especialitat d’energies, va fer un curs 

d’Instal·lacions solars fotovoltaiques d’autoconsum, impartit pel Col·legi d’Enginyers 

Industrials de Catalunya, per ampliar els coneixements que es requerien per al 

dimensionament de la instal·lació. 

1.1. Objectius del projecte 

L’objectiu del Treball Final de Màster és que l’alumne demostri que té la capacitat 

de portar a terme un projecte real.  

La finalitat d’aquest projecte és fer un estudi de diverses alternatives i presentar una 

solució fotovoltaica, definida i calculada, que abasteixi la demanda elèctrica dels 

consums del complex. 

Es pretén donar nom de model de mercat i preu actual a tots els elements estudiats 

per poder presentar pressupostos reals. L’objectiu és poder fer comparacions entre 

alternatives, més que donar una solució tancada.  

1.2. Abast del projecte 

Encara que la idea original era fer el treball sobre l’abastiment energètic en la 

il·luminació, s’ha ampliat a tota la demanda elèctrica que té el Parcmotor. Només es 

consideren els consums elèctrics actuals, és a dir, no s’estudia que la solució 

abasteixi ni punts de recàrrega de vehicles ni cap altre projecte que pugui tenir 

actualment en estudi el propi circuit. 

En la proposta de la solució, es planteja el dimensionament dels mòduls, dels 

acumuladors, dels inversors i del grup electrogen, però no del cablejat. Sí que es 

planteja la ubicació dels mòduls, però no la dels altres elements.  

Dels models dels elements, tots són contrastats amb proveïdor menys els de les 
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marquesines, que són extrets de web de proveïdor amb condicions que difereixen 

de les del projecte i, per tant, es consideren com a orientatius i no s’han inclòs en el 

pressupost. 

Per a l’estudi energètic es justifiquen els càlculs de producció elèctrica diària i 

mensual, però l’estudi diari entre producció solar, acumulació i consum del grup 

electrogen es fa mitjançant simulacions a través de la plataforma Sunny Design de 

SMA.  
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2. El circuit de Castellolí
2
 

 

Imatge 1. Logotip del circuit Parcmotor. Font: circuitparcmotor.com 

A la població de Castellolí, situada a la comarca de L’Anoia, es troba el circuit 

Parcmotor. Amb una superfície de 100 ha, ofereix la possibilitat de gaudir de 

l’experiència de cursos de conducció i carreres tant en àmbit amateur com 

professional. Va ser dissenyat amb l’assessorament de pilots com Álex Crivillé, 

entre d’altres, i es va inaugurar el març de 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 2. Parcmotor Castellolí (vista satèl·lit a Google Earth). 03/03/18  

41º 34’ 43’’ N 1º 40’ 44’’ E 

                                            

2
 Parcmotor Castellolí. Escuela de conducción. A: Circuit Parcmotor castellolí BCN 
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Les seves instal·lacions compten amb les següents pistes: 

- Un ciruit de velocitat de 4.140 m de longitud i un pàdoc de 14.000 m
2
 amb 

14 boxes on es fan entrenaments d’equips, carreres, cursos de formació i 

gravacions d’espots. Té una forma de 8 única a Espanya i 11 corbes. 

- Una pista de MX, 4x4 i SUV de 1600 m de longitud, 10 m d’ample, amb 12 

salts, 19 girs i una àrea de pàdoc de 4.000 m
2
. La pista s’utilitza per a 

proves, tandes i events 4x4. 

- Una àrea de trial outdoor de més de 15.000 m
2
 de bosc. 

- Una àrea de trial indoor de 830.044 m
2
.  

 

Imatge 3. Circuit de velocitat del Parcmotor 

A més, té una part de la superfície que s’ha destinat a l’oci, on s’ha construït un 

circuit de karting, s’ha instal·lat un PainBall i es poden fer activitats com l’Humor 

Amarillo. 

L’escola de conducció ofereix formació per diferents tipus de vehicles: turismes, 

motos, 4x4 i camions; també formació en seguretat contra incendis i conducció 

segura per pistes de risc. Per a això, compta amb 1 km de pista amb diferents 

superfícies, una plataforma lliscant de 7000 m2 i l’edifici escola amb les aules i 

simuladors.  

També ofereix les seves instal·lacions per a presentacions de vehicles i per 

organitzar esdeveniments de la indústria del motor. En resum, es pot dir que les 



Autoabastiment energètic del circuit de Castellolí  Pág. 9 

 

activitats que s’hi ofereixen són: 

- Cursos de conducció 

- Curses  

- Tandes 

- Presentacions de vehicles 

- Organització d’esdeveniments relacionats amb la indústria del motor. 



Pág. 10  Memòria 

 

3. Les instal·lacions solars fotovoltaiques 

Una planta fotovoltaica transforma directa i instantàniament l’energia solar en 

energia elèctrica sense utilitzar cap combustible. El principi de funcionament es 

basa en l’efecte fotoelèctric a través del qual alguns semiconductors generen 

electricitat en ser exposats al sol.  

Els avantatges de les plantes fotovoltaiques són els següents: 

- No generen emissions de materials contaminants; 

- Es poden ubicar a qualsevol lloc; 

- No necessiten combustibles fòssils; 

- Generen costos baixos de manteniment i explotació de les instal·lacions; 

- Són versàtils pel que fa a la instal·lació; es poden augmentar simplement 
afegint-hi més panells. 

Tenen l’inconvenient, però, de la variabilitat de la font d’energia solar que dificulta la 

previsió de l’energia que es produirà. 

Els factors dels quals depèn l’electricitat anual generada en una planta són: 

- La radiació solar incident en la ubicació; 

- La inclinació i l’orientació dels panells; 

- La presència o no d’ombres, que fan que s’anul·li tota la producció dels 
panells que estiguin en sèrie amb aquell afectat per l’ombra. 

- El rendiment tècnic dels components de la planta. 

Les plantes fotovoltaiques poden ser de tres tipologies:  

- Instal·lacions amb sistemes d’emmagatzematge per a usuaris desconnectats 
de la xarxa. 

- Instal·lacions per a usuaris connectats a la xarxa de baixa tensió. 

- Plantes de producció connectades a la xarxa de mitja tensió. 

El cas d’aquest projecte, tal com s’ha comentat al resum, és el d’un sistema de 

generació autònom, desconnectat de la xarxa. 
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Els elements de les instal·lacions solars fotovoltaiques són: 

- Els panells 

- El gestor energètic 

- Els acumuladors 

- Els inversors 

- El cablejat 

- El grup electrogen 
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4. El recurs solar 

4.1. Radiació solar incident 

Per poder calcular l’energia que produirà la instal·lació s’ha d’estudiar la radiació 

solar i l’energia que aquesta és capaç de donar. Es té en compte la radiació global
3
, 

que és la suma de: 

- radiació directa: és la radiació procedent del sol; 

- radiació difusa: és la radiació dispersada en travessar l’atmosfera; 

- radiació reflectida: és la que ve reverberada per la superfície terrestre. 

 

Imatge 4. Components de la radiació global. Font: Cuaderno de aplicaciones técnicas nº 10 

Les dades de la radiació es prenen amb un aparell anomenat piranòmetre, col·locat 

en diversos punts, que són les estacions de mesurament. Amb aquestes dades 

s’elaboren els atles de radiació solar. Per a aquest projecte, s’ha utilitzat l’Atles de 

radiació solar a Catalunya, edició de 2000, realitzat per l’ICAEN, l’Institut Català 

d’Energia. Aquest atles permet obtenir dades de 83 estacions, repartides per tot 

                                            

3
 Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Urbano. La radiación solar. A: Agencia Estatal de 

Metereologia. 
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Catalunya
4
. Una de les estacions està a Manresa, població que es troba tan sols a 

17 km de Castellolí
5
, la qual cosa fa que els resultats de radiació siguin 

pràcticament iguals que a la població que s’estudia. 

Inclinació Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Anual

0º 6,34     9,35     13,78  18,64  22,48  24,29  23,56  20,44  15,86  11,02  7,22     5,50     14,90  

5º 7,16     10,23  14,62  19,26  22,83  24,49  23,83  20,96  16,66  11,91  8,07     6,28     15,55  

10º 7,95     11,06  15,38  19,79  23,05  24,53  23,95  21,36  17,35  12,73  8,89     7,02     16,11  

15º 8,69     11,82  16,05  20,21  23,12  24,42  23,92  21,64  17,94  13,48  9,65     7,72     16,58  

20º 9,37     12,50  16,62  20,50  23,05  24,17  23,75  21,82  18,43  14,15  10,35  8,38     16,94  

25º 10,00  13,11  17,09  20,67  22,90  23,77  23,47  21,87  18,80  14,72  10,99  8,98     17,22  

30º 10,57  13,64  17,46  20,71  22,62  23,32  23,09  21,79  19,05  15,21  11,56  9,53     17,40  

35º 11,07  14,09  17,71  20,63  22,21  22,73  22,58  21,57  19,18  15,60  12,06  10,02  17,47  

40º 11,50  14,44  17,86  20,42  21,66  22,00  21,93  21,22  19,20  15,89  12,48  10,44  17,43  

45º 11,86  14,71  17,90  20,08  20,98  21,14  21,15  20,74  19,10  16,09  12,82  10,80  17,29  

50º 12,13  14,88  17,82  19,62  20,18  20,15  20,24  20,13  18,88  16,18  13,08  11,08  17,04  

55º 12,33  14,95  17,64  19,05  19,25  19,05  19,21  19,40  18,54  16,17  13,26  11,29  16,68  

60º 12,45  14,93  17,34  18,36  18,21  17,86  18,07  18,56  18,09  16,06  13,34  11,43  16,23  

65º 12,49  14,82  16,94  17,56  17,11  16,67  16,93  17,61  17,53  15,84  13,34  11,50  15,70  

70º 12,45  14,61  16,43  16,66  15,97  15,38  15,70  16,55  16,87  15,53  13,26  11,49  15,07  

75º 12,32  14,31  15,83  15,66  14,73  14,01  14,38  15,47  16,10  15,12  13,09  11,40  14,37  

80º 12,12  13,92  15,13  14,59  13,42  12,57  12,99  14,30  15,24  14,61  12,83  11,24  13,57  

85º 11,83  13,44  14,34  13,47  12,04  11,12  11,54  13,05  14,29  14,02  12,49  11,01  12,71  

90º 11,47  12,87  13,46  12,28  10,61  9,74     10,15  11,74  13,25  13,34  12,07  10,71  11,80  

RADIACIÓ Orientació: 0º [MJ/m2/dia]

 

Taula 1. Taula de radiació solar. Estació: Manresa. Orientació 0º. Font: Atles de radiació solar a Catalunya 

(ICAEN). 

Aquesta dada és la radiació que rebrà, cada dia segons el mes de l’any, una 

superfície d’1 m
2
 que està orientada al sud en funció de la seva inclinació en les 

unitats MJ/m
2
·dia.  

4.2. Radiació solar disponible 

Es necessita la radiació solar disponible en nombre d’hores a potència nominal 

equivalent, és a dir, en hores sol pic [HSP]. 

Per fer aquest càlcul, s’utilitzen els valors de les taules de radiació incident fent el 

canvi d’unitats i calibrant-los a la potència estàndard en que estan calibrats els 

                                            

4
 Institut Català d’Energia i Universitat Politècnica de Catalunya. Atlas de Radiació Solar a Catalunya. A: 

Generalitat de Catalunya 

5
 Distancia de Manresa a Castellolí. A: Distancias entre ciudades. 
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panells. Per passar de MJ/m
2
/dia, unitats en què es dona la radiació global en els 

atles de radiació, a kWh/m
2
/dia s’utilitza la següent igualtat: 

 

I per tenir el valor en HSP, es fa amb la següent fórmula de calibració:  

 

(Eq. 4.1) 

 

Un cop fets els càlculs, i utilitzant l’equació 4.1, s’obté la taula de la radiació en 

hores sol pic per dia: 

Inclinació Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Anual

0º 1,71     2,52     3,72     5,03     6,07     6,56     6,36     5,52     4,28     2,98     1,95     1,49     4,02     

5º 1,93     2,76     3,95     5,20     6,16     6,61     6,43     5,66     4,50     3,22     2,18     1,70     4,20     

10º 2,15     2,99     4,15     5,34     6,22     6,62     6,47     5,77     4,68     3,44     2,40     1,90     4,35     

15º 2,35     3,19     4,33     5,46     6,24     6,59     6,46     5,84     4,84     3,64     2,61     2,08     4,48     

20º 2,53     3,38     4,49     5,54     6,22     6,53     6,41     5,89     4,98     3,82     2,79     2,26     4,57     

25º 2,70     3,54     4,61     5,58     6,18     6,42     6,34     5,90     5,08     3,97     2,97     2,42     4,65     

30º 2,85     3,68     4,71     5,59     6,11     6,30     6,23     5,88     5,14     4,11     3,12     2,57     4,70     

35º 2,99     3,80     4,78     5,57     6,00     6,14     6,10     5,82     5,18     4,21     3,26     2,71     4,72     

40º 3,11     3,90     4,82     5,51     5,85     5,94     5,92     5,73     5,18     4,29     3,37     2,82     4,71     

45º 3,20     3,97     4,83     5,42     5,66     5,71     5,71     5,60     5,16     4,34     3,46     2,92     4,67     

50º 3,28     4,02     4,81     5,30     5,45     5,44     5,46     5,44     5,10     4,37     3,53     2,99     4,60     

55º 3,33     4,04     4,76     5,14     5,20     5,14     5,19     5,24     5,01     4,37     3,58     3,05     4,50     

60º 3,36     4,03     4,68     4,96     4,92     4,82     4,88     5,01     4,88     4,34     3,60     3,09     4,38     

65º 3,37     4,00     4,57     4,74     4,62     4,50     4,57     4,75     4,73     4,28     3,60     3,11     4,24     

70º 3,36     3,94     4,44     4,50     4,31     4,15     4,24     4,47     4,55     4,19     3,58     3,10     4,07     

75º 3,33     3,86     4,27     4,23     3,98     3,78     3,88     4,18     4,35     4,08     3,53     3,08     3,88     

80º 3,27     3,76     4,09     3,94     3,62     3,39     3,51     3,86     4,11     3,94     3,46     3,03     3,66     

85º 3,19     3,63     3,87     3,64     3,25     3,00     3,12     3,52     3,86     3,79     3,37     2,97     3,43     

90º 3,10     3,47     3,63     3,32     2,86     2,63     2,74     3,17     3,58     3,60     3,26     2,89     3,19     

RADIACIÓ Orientació: 0º  [HSP/dia]

 

Taula 2. Taula de radiació solar. Estació: Manresa. Orientació 0º. 
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5. Demanda elèctrica del circuit 

5.1. Necessitats a cobrir 

El primer que cal saber és quines són les necessitats energètiques que té la 

instal·lació, és per això que s’ha agrupat la demanda elèctrica segons la ubicació on 

es requereix: 

- A les oficines i sales de reunions;  

- Al bar, que està obert de dilluns a divendres; 

- A les cuines per als càterings, que s’utilitzen quan s’organitza un 
esdeveniment; 

- Al servei de mecànica per al manteniment dels cotxes; 

- Al circuit, per a les tandes. 

Els actes, segons la dimensió que tinguin i segons les opcions contractades, 

necessitaran d’uns o altres serveis. 

La potència necessària en cada servei es detalla en la taula següent: 

Potència 

[kW]

Funcionament 

[h/dia]

Oficines  5  8

Bar  20 - 25 9

Catering (als boxes)  12 - 25 6

Servei Mecànica  5 - 10 12

Tandes  35 – 45 10

TOTAL 70 - 100  

Taula 3 Potència necessària segons ubicació  

Com es pot veure, la potència simultània necessària en aquestes instal·lacions és 

de 100 kW. 
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5.2. Subministrament elèctric actual 

El circuit té connexió a xarxa elèctrica de 17 kW de potència contractada. Aquest 

subministrament, clarament, és insuficient i per això el Parcmotor compta amb dos 

grup electrògens (un de 40 kW i un de 150 kW) que aporten la resta d’energia 

necessària.  

Està clar que el que caldria és fer arribar una línia de mitja tensió a les 

instal·lacions, però el problema és que això té un cost de l’ordre de 500.000 € que 

hauria d’anar a càrrec de la propietat del circuit. És aquest el motiu pel qual s’han 

de buscar solucions per altres vies i s’ha pensat en dissenyar una instal·lació solar 

d’autoconsum. 

5.3. Consums  

El consum elèctric que té el complex s’ha obtingut de les factures mensuals 

d’Endesa i del consum de gasoil de tot un any. Amb les dades de les factures s’ha 

calculat el valor de consum mitjà diari de la xarxa.  

MES dies kWh kWh/dia

Gener 31 3.558         115             

Febrer 28 2.774         99               

Març 31 3.719         120             

Abril 30 2.851         95               

Maig 31 2.501         81               

Juny 30 3.487         116             

Juliol 31 3.050         98               

Agost 31 2.020         65               

Setembre 30 2.731         91               

Octubre 31 3.361         108             

Novembre 30 3.571         119             

Desembre 31 5.016         162             

TOTAL 365 38.639       106             

XARXA

 

Taula 4 Valors dels consums de la xarxa elèctrica 
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A partir de la despesa econòmica de gasoil dels grups electrògens, s’ha pogut 

estimar els consum elèctric mensual. El factor de conversió que s’ha utilitzat per 

passar de consum de combustible a consum elèctric ha estat de 3,0 kWh/l. 

MES Núm. dies Litres GRUP kWh kWh/dia

Gener 31 1.095         3.285         106             

Febrer 28 2.998         8.994         321             

Març 31 2.973         8.919         288             

Abril 30 6.804         20.412       680             

Maig 31 4.099         12.297       397             

Juny 30 1.477         4.431         148             

Juliol 31 2.124         6.372         206             

Agost 31 276             828             27               

Setembre 30 1.801         5.403         180             

Octubre 31 3.398         10.194       329             

Novembre 30 1.904         5.712         190             

Desembre 31 1.852         5.556         179             

TOTAL 365 30.801       92.403       253             

GRUP ELECTROGEN

 

Taula 5. Valors dels consums del grup electrogen 

El consum elèctric total en el circuit Parcmotor és la suma de l’electricitat de xarxa i 

la del grup electrogen. Les dades es mostren a la taula següent, on també es pot 

veure el mix energètic actual. 
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MES
% GRUP 

ELECTROGEN
% XARXA kWh kWh/dia

Gener 48% 52% 6.843         221             

Febrer 76% 24% 11.768       420             

Març 71% 29% 12.638       408             

Abril 88% 12% 23.263       775             

Maig 83% 17% 14.798       477             

Juny 56% 44% 7.918         264             

Juliol 68% 32% 9.422         304             

Agost 29% 71% 2.848         92               

Setembre 66% 34% 8.134         271             

Octubre 75% 25% 13.555       437             

Novembre 62% 38% 9.283         309             

Desembre 53% 47% 10.572       341             

TOTAL 71% 29% 131.042     359             

CONSUM ELÈCTRIC TOTAL

 

Taula 6. Valors dels consums elèctrics del Parcmotor 

5.4. Energia necessària 

Un cop calculats els consums que té el parc, es pot saber l’energia elèctrica que 

caldrà produir, ja que s’ha de tenir en compte que la pròpia instal·lació tindrà unes 

pèrdues en els elements que la integren: l’acumulador, el regulador de càrrega i 

l’inversor. És per això que s’anomena energia necessària a l’energia que s’ha de 

produir per al consum més les pèrdues.  

La totalitat de les pèrdues es pot considerar en un factor anomenat rendiment 

global de la instal·lació que sol ser de 0,75 en les instal·lacions de corrent altern
6
, 

com és el cas. Així doncs, el càlcul per a l’energia necessària és: 

 

(Eq. 5.1) 

 

                                            

6
 Institut Català d’Energia. Energia Solar Fotovoltaica. Quadern Pràctic Número 4, Barcelona, Generalitat de 

Catalunya, 2011. 
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L’energia necessària de la instal·lació és, per tant: 

MES kWh kWh/dia

Gener 9.124         294             

Febrer 15.691       560             

Març 16.851       544             

Abril 31.017       1.034         

Maig 19.731       636             

Juny 10.557       352             

Juliol 12.563       405             

Agost 3.797         122             

Setembre 10.845       362             

Octubre 18.073       583             

Novembre 12.377       413             

Desembre 14.096       455             

TOTAL 174.723     479             

ENERGIA NECESSÀRIA

 

Taula 7. Energia necessària de la instal·lació 
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6. Dimensionament dels elements d’una 

instal·lació solar fotovoltaica aïllada 

El bon dimensionament de la instal·lació és molt important per garantir una vida útil 

llarga. A més, tots els elements han de guardar entre ells una relació perfectament 

calculada en funció del tipus d’instal·lació i l’ús que se li donarà. El procediment que 

s’ha seguit per dimensionar la instal·lació per al circuit de Castellolí es detalla a 

continuació pas a pas. En aquest apartat es dimensionarà allò que sigui comú en 

totes les alternatives en una mateixa instal·lació i, en canvi, es donarà l’equació per 

al dimensionament dels elements que poden ser variables. 

6.1. Panells solars 

Els panells solars són els mòduls fotovoltaics, és a dir, la unió de diverses cèl·lules 

fotovoltaiques. Tenen una coberta exterior de vidre que fa de protecció contra els 

impactes i bona transmissora de la radiació solar i un marc de suport per facilitar la 

col·locació a l’estructura.   

6.1.1. Nombre de mòduls solars 

El nombre de mòduls solars és el càlcul clau en el dimensionament de la 

instal·lació, perquè la resta de components se seleccionen en funció d’aquest. En 

una instal·lació autònoma, com és el cas d’estudi, es calcula el nombre de mòduls 

amb l’expressió següent: 

(Eq. 6.1) 

 

On: 

 és l’energia necessària diària tenint en compte el rendiment per pèrdues 

al global de la instal·lació, com s’ha explicat anteriorment. 

La  és una dada que dona el fabricant i és la potència elèctrica 
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màxima que pot generar el mòdul fotovoltaic sota les condicions estàndard de 

mesura, que són: 

- Irradiància: 1000 W/m2 

- Temperatura: 25 °C 

- Massa d’aire (AM): 1,5      

El  és el rendiment de camp. És un factor que té en compte les pèrdues per 

brutícia i altres efectes possibles. Se sol prendre com a  un valor entre 0,7 - 

0,8. 

Per a  es pren el valor de les taules de l’Atles de radiació solar de 

l’estació més propera segons inclinació i mes de l’any. 

6.2.  Gestor energètic 

El gestor energètic, o inversor de bateria, és l’encarregat de regular el corrent que 

absorbeix la bateria per a que no se sobrecarregui, fet que pot ser perillós. El gestor 

mesura constantment el voltatge de la bateria i el seu estat de càrrega. Si aquest 

arriba al valor de tensió màxima admissible, talla el flux de corrent que va cap a la 

bateria, deixant passar només una petita part, que s’anomena flotació, per mantenir 

sempre la bateria en plena càrrega.  

6.2.1. Gestor energètic escollit 

El gestor energètic que s’ha escollit és el Sunny Island de la marca SMA (veure 

Annex A). Aquests equips s’organitzen en armaris (Multicluster Box) on es 

col·loquen totes les connexions dels clústers. Cada clúster, en ser trifàsic, està 

compost per 3 equips.  



Pág. 22  Memòria 

 

 

Imatge 5. Multicluster Box de SMA 

La dimensió del conjunt del gestor energètic ha de ser la de la potència simultània, 

en aquest cas 100 kW. Com que és una instal·lació de grans dimensions, s’ha 

escollit el model de major potència, el Sunny Island 8.0H (veure Annex B), que té 

una potència nominal de 6 kW. Per cobrir els 100 kW fa falta posar-hi 6 clústers, és 

a dir, 18 equips Sunny Island, que són 108 kW de potència del gestor energètic. 

La màxima potència pic que pot gestionar el Sunny Island és al voltant del doble de 

la potència del conjunt dels equips. 

 

Imatge 6. Sunny Island 8.0H, el gestor energètic 
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6.3. Acumuladors d’energia elèctrica 

Per poder cobrir la demanda energètica, independentment de la generació 

instantània, són necessaris els acumuladors d’electricitat. Han d’estar ben 

dimensionats per tenir prou capacitat per al subministrament en períodes de núvols. 

El nombre de dies per als quals poden subministrar l’energia emmagatzemada 

sense tenir generació s’anomena autonomia de la instal·lació.  

El seu funcionament interior es basa en reaccions químiques reversibles, són, per 

tant, sistemes electroquímics
7
. 

Els acumuladors, en general, poden ser de tres tipus: estacionaris, d’arrencada i de 

tracció. En el cas de les instal·lacions fotovoltaiques, cal utilitzar els acumuladors 

estacionaris. Aquest tipus d’acumuladors s’ubiquen en un lloc fix i proporcionen 

corrent elèctric permanentment o esporàdica, però no se’ls requereix intensitats 

elevades en temps curts.  

Els paràmetres d’un acumulador d’energia elèctrica són els següents: 

Capacitat: és la màxima electricitat emmagatzemable. S’ha de tenir en compte 

que, per no danyar la bateria i per allargar la seva vida, la bateria té una capacitat 

útil inferior a la seva capacitat total, entre un 30% i un 90% d’aquesta
8
. Les unitats 

de la capacitat d’una bateria son els Ampers hora (Ah). El temps de descàrrega es 

representa amb la notació C5, C25, C100, etc... (el nombre són les hores que tarda 

en descarregar). 

Profunditat de descàrrega: és el percentatge del total de la capacitat d’energia 

que es pot extreure un cop emmagatzemada. 

Vida útil: és el nombre total de cicles complets (càrrega-descàrrega) que pot fer 

una bateria funcionant correctament i amb un bon manteniment. Es considera que, 

com a mínim, duren 10 anys. 

Autodescàrrega: és el procés de descàrrega lenta i continuada que té tot 

                                            

7
 Institut Català d’Energia. Energia Solar Fotovoltaica… Opus cit. 

8
 Íbid.  
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acumulador encara que no estigui connectat a cap circuit.  

6.3.1. Capacitat de l’acumulador 

El dimensionat de les bateries dependrà de l’energia necessària per al consum i 

dels dies d’autonomia que es vol donar a la instal·lació. En el cas d’una instal·lació 

rural d’ús diari amb grup electrogen de suport es calcula la capacitat de les bateries 

per aconseguir 3 dies d’autonomia
9
. Donat l’increment en el cost que suposa cada 

dia d’autonomia, es plantegen en aquest projecte dues opcions: 3 dies d’autonomia 

o bé 1 dia d’autonomia.  

L’expressió per calcular la capacitat és: 

 

 (Eq. 6.2) 

Com a energia necessària diària s’ha calculat la mitjana de la demanda (taula 6), és 

a dir, 480 kW/dia.  

El voltatge ha de ser el que correspongui per al correcte acoblament amb el 

voltatge dels mòduls fotovoltaics i del gestor energètic, 48 V en el cas d’aquest 

projecte. 

La profunditat de descàrrega depèn del tipus de bateria que, en el cas de ser 

acumuladors estacionaris, és d’entre un 50% i un 80%. S’ha decidit utilitzar bateries 

de plom àcid ja que són més econòmiques i, per la magnitud de la instal·lació, no 

compensa incrementar més el pressupost. Així doncs, la profunditat de descàrrega 

és del 50%, com és propi de les bateries de plom àcid
10

. 

Es calcula amb l’equació 6.2 la capacitat que han de tenir les bateries segons 

l’autonomia que es demana a la instal·lació i en resulta: 

                                            

9
 Institut Català d’Energia. Energia Solar Fotovoltaica…Opus cit. 

10
 Sunny Design. A: Sunny Design Web 
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Capacitat 

bateries [Ah]

3 dies d'autonomia 60000

1 dia d'autonomia 20000  

Taula 8. Capacitat bateries segons dies d’autonomia 

Ajustant els càlculs a models de bateria disponibles en el mercat (veure Annex B), 

s’escull el model de cel·la de bateria EXIDE Classic OPzS Solar, i l’acumulació 

queda dimensionada de la següent manera:  

Capacitat total 

instal·lació 

[Ah]

Capacitat 

per clúster 

del SI [Ah]

Capacitat 

de la cel·la 

[Ah]

Nombre 

cel·les

2 dies d'autonomia 37500 6250 3100 288

0,75 dies d'autonomia 15000 2500 2500 144  

Taula 9. Capacitat bateries segons dies d’autonomia amb models disponibles al mercat 

Cada clúster ha de tenir una bateria de 48 V, i cada bateria té 1 o més bancades en 

paral·lel segons la capacitat que necessita. Les bancades estan formades per 

cel·les en sèrie. 

El model de bateria escollit és de 2 V. En el cas de 2 dies d’autonomia, la bateria 

estarà formada per dues bancades de 24 cel·les de 2100 Ah; en el cas de 0,75 dies 

d’autonomia, una sola bancada de cel·les de 2500 Ah. El dibuix següent mostra el 

conjunt de la bateria per a un dels 6 clústers, amb 2 i 0,75 dies d’autonomia, 

respectivament: 

 

Imatge 7. Organització de les bateries per a 2 dies d’autonomia 
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Imatge 8. Organització de les bateries per a 0,75 dies d’autonomia 

 

Imatge 9. Connexió de la bateria per a 1 clúster formant dues bancades. 

6.4.  Convertidors de CC/AC  

Per poder utilitzar l’electricitat generada pels panells solars (que està a 48 V i en 

corrent continu) per a qualsevol aparell a 220 V i en corrent altern, com són la 

majoria, és necessari el convertidor o inversor. Aquest s’encarrega de convertir els 

corrents continus amb valors baixos de tensió en corrents alterns amb valors de 

tensió de 220 V. El fet de treballar amb tensions elevades és positiu perquè implica 

intensitats baixes, és a dir, s’utilitzen conductors més prims i es disminueixen les 

pèrdues. Però també s’ha de tenir en compte que s’està afegint un element més al 

circuit i l’inversor té unes pèrdues del 5%
11

, fet que s’ha de compensar generant 

més electricitat. 

                                            

11
 Institut Català d’Energia. Energia Solar Fotovoltaica…Opus cit. 
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6.4.1. Dimensionament dels inversors 

El nombre d’inversors necessaris depèn del nombre i la connexió de les plaques 

fotovoltaiques que tingui la instal·lació. S’han de distribuir les plaques en cadenes 

de fins a 20 mòduls en sèrie. Cada inversor compta amb dues entrades i cada 

entrada permet 3 connexions per a les plaques.  

 

Imatge 10. Esquema de l’inversor 

S’ha escollit el model Sunny Tripower STP 25000TL-30 de la marca SMA (veure 

Annex B). És l’inversor de SMA per plantes de gran dimensió en el sector industrial i 

comercial. 

 

Imatge 11. Sunny Tripower STP 25000TL-30 

6.5.  Grup electrogen 

El grup electrogen és necessari per subministrar l’electricitat quan no hi ha 
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producció fotovoltaica. S’ha de dimensionar, per tant, de tal manera que cobreixi el 

100% de la demanda energètica segons la potència simultània màxima.  

Una instal·lació fotovoltaica té l’inconvenient que es pot quedar sense producció 

elèctrica si no fa sol durant diversos dies. Si aquest fos el cas, igualment hauria 

d’assegurar-se el subministrament, el que s’anomena quedar-se en mode 

d’emergència. És per això que el dimensionat del grup electrogen ha de ser de 

potència igual a la simultània.  

El Parcmotor compta actualment amb dos grups electrògens, un dels quals té 

potència 150 kW. Com que aquesta potència és major que la simultània, aquest 

equip es podrà seguir utilitzant connectant-lo a la instal·lació fotovoltaica, la qual 

cosa farà que no s’hagi d’invertir en un de nou. 
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7. Esquema de la instal·lació solar fotovoltaica 

aïllada 

 

Imatge 12. Esquema funcionament instal·lació. Font: Design of Off-Grid Systems with Sunny Island. 

En aquest esquema es pot veure el funcionament conceptual de la instal·lació 

fotovoltaica. Els sistemes autònoms de generació d’energia necessiten el gestor 

energètic que controla els fluxos d’energia. Aquest aporta l’electricitat per al consum 

segones la demanda que es tingui i emmagatzema la restant. Si la producció no és 

suficient, extreu l’electricitat de les bateries i, si no n’hi ha d’emmagatzemada, fa 

arrencar el grup electrogen. El gestor energètic és, doncs, la peça clau de la 

instal·lació, perquè controla que les bateries mai no treballin per sobre de la seva 

capacitat i que tinguin els mínims cicles (càrrega - descàrrega) per allargar la seva 

vida útil en el temps. 
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8. Estudi d’alternatives 

Com que les solucions fotovoltaiques per a una mateixa instal·lació poden ser 

infinites, s’ha organitzat el treball proposant diverses alternatives. És interessant 

poder veure, primer, quina és la magnitud del projecte sense posar-hi cap restricció 

i des d’aquest punt anar acotant segons interessos de la propietat, com poden ser 

factors econòmics, mediambientals, d’espai o normatius. 

8.1.  Alternativa 0: sense cap restricció 

El primer que s’ha de mirar és quina és la millor orientació i inclinació per posar els 

panells. La orientació òptima, quan no hi ha cap restricció, sempre és al sud, és a 

dir, orientació 0º. Per escollir la inclinació, s’ha calculat el mínim de panells que 

caldrien, per a totes les inclinacions i mesos, perquè tot l’any estigués coberta la 

demanda elèctrica. En la taula següent es mostra el nombre de panells mínim que, 

per a cada inclinació, caldrien per cobrir tot l’any. S’ha utilitzat l’equació 6.1.  

Inclinació

Nombre panells 

que cobreixen la 

demanda

0º 1.160                     

5º 1.016                     

10º 909                        

15º 826                        

20º 761                        

25º 710                        

30º 700                        

35º 703                        

40º 710                        

45º 722                        

50º 739                        

55º 761                        

60º 790                        

65º 826                        

70º 871                        

75º 926                        

80º 994                        

85º 1.077                     

90º 1.181                      

Taula 10. Nombre de panells mínim per cobrir demanda, segons inclinació 

Es veu com, per assegurar el cobriment de la demanda amb el mínim nombre de 

panells, la millor inclinació és de 30º i 700 unitats. Aquest és un nombre molt elevat 
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de panells, que suposa una superfície de mòduls de 1360 m
2
. 

A més, la inclinació de 30º té l’inconvenient que obliga a augmentar la superfície de 

terreny destinada als panells, perquè les fileres de panells solars s’hauran de 

col·locar a certa distància unes de les altres ja que sinó, a les primeres i les últimes 

hores del dia, es fan ombra entre elles. En aquest cas es necessitarien 2000 m
2
, 

aproximadament. 

Aquest estudi ha servit per veure la millor inclinació per als panells, però es 

descarta continuar amb aquesta proposta ja que, si cada placa té una potència pic 

de 330 kWp, la potència pic del conjunt dels panells és de 231 kWp, superior al 

màxim que pot admetre el gestor energètic. 

8.2.  Alternativa 1: amb la limitació de l’espai del pàrquing 

actual 

Un dels requeriments de la propietat consisteix en una limitació d’espai. Es vol 

aprofitar el pàrquing actual, posant unes marquesines a les places per col·locar les 

plaques en el sostre d’aquestes.  

 

Imatge 13. Vista aèria del pàrquing actual del circuit de Castellolí 

Tal com es pot veure a la fotografia (Imatge 13), actualment el pàrquing compta 
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amb 72 places. Si cada plaça d’aparcament té una àrea de 10 m
212

 (4,5 m x 2,2 m), 

es disposa d’una superfície de marquesina de 732,6 m
2
 on col·locar les plaques. 

Utilitzant el model de placa escollit, de 330 W de potència, resulten 125 kWp 

d’energia fotovoltaica.  

Si es manté aquesta organització al pàrquing, l’orientació ve donada, i en la majoria 

de les places és de 30º. S’escull inclinació 0º per no perdre hores de sol, ja que les 

places no estan orientades al sud i la mateixa placa es faria ombra a si mateixa 

durant algunes hores del matí.  

L’únic punt desfavorable és que aquest pàrquing és camí de pas per als camions. 

Tal com estan ubicades ara les places, en col·locar-hi les marquesines, dificultarien 

el pas dels camions cap a la zona del pàdoc. S’hauria d’estudiar que poguessin fer 

tots els girs i, en cas negatiu, reorganitzar la disposició de les places.  

8.3. Alternativa 2: amb potència pic recomanada 

Si realment s’hagués de fer una reorganització de l’espai, es podria aprofitar per fer 

el projecte d’ampliar la zona de pàrquing i així plantejar una nova proposta, també 

ampliada, de generació fotovoltaica.    

Per a aquesta alternativa, es fixa la potència pic de 218 kWp, que és la potència 

recomanada per al conjunt del gestor energètic. Això suposa 660 panells, que 

ocupen una àrea de 1281 m
2
. Com que aquesta opció requereix l’ampliació i nova 

distribució del pàrquing, s’escull de partida la millor orientació (0º, direcció al sud) i 

la millor inclinació. Les plaques també anirien sobre la marquesina del pàrquing i 

quan s’ha d’elegir entre 0º i 10º d’inclinació, la millor opció és 10º (és la que més 

s’apropa a 30º, l’òptima per a aquesta demanda, com ja s’ha vist en l’alternativa 1).  

Com a resum, a la següent taula, es mostren les dades de les 3 alternatives 

plantejades: 

                                            

12
 Ministerio de Fomento. Normativa Urbanística A: Gobierno de España 
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Potència 

simultànea 

[kW]

Potència 

gestor 

energètic 

[kW]

Nombre 

panells 

solars

Potència 

fotovoltaica 

[kWp]

Orientació / 

Inclinació

Àrea 

panells 

[m2]

Alternativa 0 100 108 700 230 0º / 30º 1358

Alternativa 1 100 108 378 125 30º / 0º 733

Alternativa 2 100 108 660 218 0º / 10º 1281  

Taula 11. Resum alternatives 
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9. Connexió i ubicació dels mòduls 

9.1.  Connexió dels mòduls 

En aquest apartat es mostra el nombre de cadenes que es connecten per cada 

entrada dels inversors i de quants mòduls en sèrie és cada cadena.  

9.1.1. Alternativa 1 

Núm. 

Inversors
Entrada

Núm. 

Strings 

Núm. mòduls 

en sèrie

Núm. mòduls 

per entrada

A 2 20 160

B 2 20 160

A 2 20 40

B 1 18 18

TOTAL 378

4

1

 

Taula 12. Connexió dels mòduls en els inversors en l’alternativa 1 

9.1.2. Alternativa 2 

Núm. 

Inversors
Entrada

Núm. 

Strings 

Núm. mòduls 

en sèrie

Núm. mòduls 

per entrada

A 2 20 280

B 2 20 280

A 3 20 60

B 2 20 40

TOTAL 660

7

1

 

Taula 13. Connexió dels mòduls en els inversors en l’alternativa 2 

9.2.  Marquesines d’aparcament 

Els mòduls fotovoltaics aniran col·locats sobre d’unes marquesines ancorades en la 

zona del pàrquing. Es la millor solució per aprofitar l’espai i no perdre terreny amb 

l’ocupació de les plaques fotovoltaiques. Per a l’alternativa 1, les marquesines faran 
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de sostre a les places actuals i, per tant, tindran orientació de 30º. Per a l’alternativa 

2, en la qual es redistribuirien totes les places d’aparcament, les marquesines 

anirien orientades a 0º. 

El model que s’ha pressupostat és de CerriSan Construcciones Metálicas. 

 

Imatge 14. Marquesina pàrquing. Font: cerrisan 
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10. Estudi energètic 

Es calcula la producció màxima neta que comportarà cada alternativa i el consum 

del grup electrogen que suposarà. Els primers càlculs es fan mensuals, sense mirar 

hora a hora i sense tenir en compte l’emmagatzematge; això dona una idea general 

de quin ha de ser el consum màxim del grup electrogen. Es veuen els resultats en 

les taules 14 i 17. 

Després s’ha fet la simulació amb la plataforma Sunny Design Web per cada una 

de les dues alternativa amb les opcions següents: 

- les bateries dimensionades per a tres dies d’autonomia  

- les bateries dimensionades per a un dia d’autonomia.  

Les simulacions sí que tenen en compte el consum horari i, per tant, es pot 

preveure el que passarà amb l’electricitat en cada moment. 

Per a cada una de les quatre opcions, es mostren els resultats amb les gràfiques de 

distribució energètica, indicant: l’energia solar que s’utilitza com a energia elèctrica 

a la instal·lació, l’energia que s’emmagatzema a les bateries i l’energia que s’haurà 

de generar amb el grup electrogen. (Imatge 15, 17, 19 i 21) 

També es mostra en una altra gràfica el grau de cobertura solar que hi haurà 

mensualment, és a dir, el % d’electricitat que prové del sol del consum de cada mes 

(Imatge 16, 18, 20 i 22).  
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10.1.  Estudi energètic alternativa 1 

CONSUM 

ELÈCTRIC 

[kWh]

PRODUCCIÓ 

SOLAR NETA 

MÀXIMA [kWh]

CONSUM 

MÀXIM GRUP 

ELECTROGEN 

[kWh]

Gen 6.843             6.614                       229                    

Feb 11.768           7.709                       4.059                

Mar 12.638           10.925                    1.713                

Abr 23.263           12.541                    10.722              

Mai 14.798           14.154                    644                    

Jun 7.918             14.121                    -                      

Jul 9.422             14.448                    -                      

Ago 2.848             13.634                    -                      

Set 8.134             11.535                    -                      

Oct 13.555           9.517                       4.038                

Nov 9.283             7.000                       2.283                

Des 10.572           5.963                       4.609                

TOTAL 131.042        128.160                  28.298               

Taula 14. Valors mensuals de l’estudi energètic de l’alternativa 1 

CONSUM 

ELÈCTRIC 

[kWh]

PRODUCCIÓ 

SOLAR NETA 

MÀXIMA [kWh]

CONSUM 

MÍNIM GRUP 

ELECTROGEN 

[kWh]

TOTAL 131.042        128.160                  2.882                 

Taula 15. Estudi energètic alternativa 1 

Com a màxim, s’hauran de generar amb el grup 28.298 kWh d’electricitat. I com a 

mínim, 2.882 kWh, que és la diferència entre la producció i el consum total anual. 

Amb aquesta alternativa, la producció solar s’utilitza 100% per al consum. 
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10.1.1. Alternativa 1 amb 3 dies d’autonomia 

 

Imatge 15. Distribució electricitat alternativa 1 amb tres dies d’autonomia 

 

Imatge 16. Cobertura solar alternativa 1 amb tres dies d’autonomia 

Amb les bateries dimensionades per tenir 3 dies d’autonomia, els 28.298 kWh del 

grup electrogen es disminueixen a 21.063 kWh. Si la producció és l’esperada, i 

mentre no hi hagi més de 3 dies amb núvols, es cobrirà la demanda al 100 % amb 

energia solar entre març i setembre. 
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10.1.2. Alternativa 1 amb 1 dia d’autonomia 

 

Imatge 17. Distribució electricitat alternativa 1 amb un dia d’autonomia  

 

Imatge 18. Cobertura solar alternativa 1 amb un dia d’autonomia 

Amb les bateries dimensionades per tenir 1 dia d’autonomia, els 28.298 kWh del 

grup electrogen es disminueixen a 22.308 kWh. Si la producció és l’esperada, però 

només en el cas que no fes sol dos dies seguits, es cobriria la demanda al 100 % 

amb energia solar entre juny i setembre, cas una mica irreal. 
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CONSUM GRUP 

ELECTROGEN 

[kWh]

CONSUM GRUP 

ELECTROGEN 

[L]

3 dies autonomia 21.063              6.018               

1 dia autonomia 22.308              6.374                

Taula 16. Consum grup electrogen en l’alternativa 1 

Es pot veure com la diferència de consum de gasoil entre les dues opcions només 

difereix de 300 L.  

10.2.  Estudi energètic alternativa 2 

CONSUM 

ELÈCTRIC [kWh]

PRODUCCIÓ 

SOLAR NETA 

MÀXIMA [kWh]

CONSUM 

MÀXIM GRUP 

ELECTROGEN 

[kWh]

Gen 6.843                   8.482                    -                      

Feb 11.768                 10.658                 1.110                

Mar 12.638                 16.409                 -                      

Abr 23.263                 20.434                 2.829                

Mai 14.798                 24.593                 -                      

Jun 7.918                   25.328                 -                      

Jul 9.422                   25.553                 -                      

Ago 2.848                   22.790                 -                      

Set 8.134                   17.914                 -                      

Oct 13.555                 13.582                 -                      

Nov 9.283                   9.179                    -                      

Des 10.572                 7.490                    3.082                

TOTAL 131.042               202.412               7.021                 

Taula 17. Valors mensuals de l’estudi energètic de l’alternativa 2 

CONSUM 

ELÈCTRIC 

[kWh]

PRODUCCIÓ 

SOLAR NETA 

MÀXIMA [kWh]

CONSUM 

MÍNIM GRUP 

ELECTROGEN 

[kWh]

TOTAL 131.042        202.412                -                       

Taula 18. Estudi energètic alternativa 2 
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Com a màxim, s’hauran de generar amb el grup 7.021 kWh d’electricitat. I com a 

mínim, 0 kWh. Amb aquesta alternativa, la producció solar excedeix el consum. 

10.2.1. Alternativa 2 amb 3 dies d’autonomia 

 

Imatge 19. Distribució electricitat alternativa 2 amb tres dies d’autonomia 

 

Imatge 20. Cobertura solar alternativa 2 amb tres dies d’autonomia 

Amb les bateries dimensionades per tenir 3 dies d’autonomia, els 6.032 kWh del 

grup electrogen es disminueixen a 3.954 kWh. Si la producció és l’esperada, i 

mentre no hi hagi més de 3 dies amb núvols, es cobrirà la demanda al 100 % amb 

energia solar entre febrer i octubre. 
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10.2.2. Alternativa 2 amb 1 dia d’autonomia 

 

Imatge 21. Distribució electricitat alternativa 2 amb un dia d’autonomia 

 

Imatge 22. Cobertura solar alternativa 2 amb un dia d’autonomia 

Amb les bateries dimensionades per tenir 1 dia d’autonomia, es consumeixen els 

7.810 kWh, és a dir el màxim, i es dona cobertura solar del 100 % als mesos entre 

març i setembre, sempre i quan no faci més de dos dies seguits de núvols. 
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CONSUM GRUP 

ELECTROGEN 

[kWh]

CONSUM GRUP 

ELECTROGEN 

[L]

3 dies autonomia 3.954                 1.130               

1 dia autonomia 7.810                 2.231                

Taula 19. Consum grup electrogen en l’alternativa 2 

En aquesta alternativa, el consum del grup electrogen difereix de 1100 L segons 

l’autonomia. Això es deu a que hi ha més producció que consum i, per tant, influeix 

més la capacitat de les bateries. 
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11. Pressupost 

El pressupost per a cada proposta contempla el cost dels elements, que són el 

gestor energètic, les plaques, les bateries i els inversors. Es planteja l’opció dels 

tres dies d’autonomia i d’un dia d’autonomia per poder fer la comparació del preu i 

veure si compensa l’estalvi energètic que suposa aquesta diferència. 

11.1.  Pressupost alternativa 1 

El pressupost en el cas de les bateries dimensionades per a tres dies d’autonomia 

és de 545.217 €: 

Unitats Element Model Preu Unitari Preu Total

18 Sunny Island SMA Sunny Island 8.OH 4.045,00 €         72.810,00 €      

378 Panells solars Axitec 330 P 269,00 €             101.682,00 €    

288 Bateries EXIDE Classic OPzS Solar 3100 1.215,00 €         349.920,00 €    

5 Inversor SMA Sunny Tripower 25000 TL-30 4.161,00 €         20.805,00 €      

TOTAL 545.217,00 €     

Taula 20. Pressupost alternativa 1 amb tres dies d’autonomia 

I en el cas de les bateries dimensionades per a un dia d’autonomia, de 344.625 €: 

Unitats Element Model Preu Unitari Preu Total

18 Sunny Island SMA Sunny Island 8.OH 4.045,00 €         72.810,00 €      

378 Panells solars Axitec 330 P 269,00 €             101.682,00 €    

144 Bateries EXIDE Classic OPzS Solar 2500 1.037,00 €         149.328,00 €    

5 Inversor SMA Sunny Tripower 25000 TL-30 4.161,00 €         20.805,00 €      

TOTAL 344.625,00 €     

Taula 21. Pressupost alternativa 1 amb un dia d’autonomia 
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11.2.  Pressupost alternativa 2 

El pressupost en el cas de les bateries dimensionades per a tres dies d’autonomia 

és de 633.558 €: 

Unitats Element Model Preu Unitari Preu Total

18 Sunny Island SMA Sunny Island 8.OH 4.045,00 €         72.810,00 €      

660 Panells solars Axitec 330 P 269,00 €             177.540,00 €    

288 Bateries EXIDE Classic OPzS Solar 3100 1.215,00 €         349.920,00 €    

8 Inversor SMA Sunny Tripower 25000 TL-30 4.161,00 €         33.288,00 €      

TOTAL 633.558,00 €     

Taula 22. Pressupost alternativa 2 amb tres dies d’autonomia 

I en el cas de les bateries dimensionades per a un dia d’autonomia, de 432.966 €: 

Unitats Element Model Preu Unitari Preu Total

18 Gestor energèticSMA Sunny Island 8.OH 4.045,00 €         72.810,00 €      

660 Panells solars Axitec 330 P 269,00 €             177.540,00 €    

144 Bateries EXIDE Classic OPzS Solar 2500 1.037,00 €         149.328,00 €    

8 Inversors SMA Sunny Tripower 25000 TL-30 4.161,00 €         33.288,00 €      

TOTAL 432.966,00 €     

Taula 23. Pressupost alternativa 2 amb un dia d’autonomia 
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12. Estudi econòmic 

A partir de les factures d’Endesa i de consum de gasoil s’ha calculat la despesa que 

es té actualment per pagar l’electricitat. 

CONSUM 

GRUP [kWh]

DESPESA 

GRUP *€+

CONSUM 

XARXA [kWh]

DESPESA 

XARXA *€+

CONSUM 

TOTAL [kWh]

DESPESA 

TOTAL *€+

Gener 3.285           1.169,85 €    3.558               485,05 €      6.843             1.654,90 €    

Febrer 8.994           2.951,94 €    2.774               434,74 €      11.768          3.386,68 €    

Març 8.920           1.964,33 €    3.719               450,11 €      12.639          2.414,44 €    

Abril 20.411        6.141,35 €    2.851               355,70 €      23.262          6.497,05 €    

Maig 12.297        4.149,07 €    2.501               319,05 €      14.798          4.468,12 €    

Juny 4.430           1.666,90 €    3.487               490,79 €      7.917             2.157,69 €    

Juliol 6.372           2.219,21 €    3.050               432,17 €      9.422             2.651,38 €    

Agost 827              305,20 €       2.020               311,84 €      2.847             617,04 €       

Setembre 5.402           1.162,19 €    2.731               405,69 €      8.133             1.567,88 €    

Octubre 10.193        3.692,45 €    3.361               530,07 €      13.554          4.222,52 €    

Novembre 5.712           1.537,16 €    3.571               554,01 €      9.283             2.091,17 €    

Desembre 5.557           1.209,81 €    5.016               864,24 €      10.573          2.074,05 €    

TOTAL 92.400        28.169,46 € 38.639            5.633,46 €  131.039        33.802,92 €  

Taula 24. Despesa actual per l’electricitat consumida 

CONSUM 

TOTAL [kWh]

DESPESA 

TOTAL *€+

PREU 

ENERGIA 

*€/kWh+

131.039       33.802,92 € 0,26 €              

Taula 25. Preu energia actual 

Com es veu a la taula x, aquest valor ascendeix a 33.802,92 €. Es calcula una 

mitjana per veure, aproximadament, què està costant el kWh consumit, càlcul que 

resulta 0,26 € per cada kWh (taula x). 

Es calculen, per a cada alternativa, les despeses que es tindran en l’explotació de 

la instal·lació: 

- Compra de gasoil. Es calcula el cost de gasoil a 0,3 €/kWh, que és la 

mitjana del que està costant actualment el kWh del grup electrogen. 
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- Cost de manteniment de la instal·lació. Es considera com l’1 % del 

pressupost de la instal·lació
13

  

- Cost d’explotació. Es consideren 60 € anuals
14

 

COST GASOIL GRUP 

ELECTROGEN 

ANUAL *€+

COST 

MANTENIMENT 

ANUAL *€+

COST 

EXPLOTACIÓ 

ANUAL *€+

COST TOTAL 

ANUAL *€+

€ ESTALVI 

ANUAL
% Estalvi

3 dies 6.319 €                       5.452 €                60 €                11.831 €      21.972 € 65%

1 dia 6.692 €                       3.446 €                60 €                10.199 €      23.604 € 70%

3 dies 1.186 €                       6.336 €                60 €                7.582 €         26.221 € 78%

1 dia 2.343 €                       4.330 €                60 €                6.733 €         27.070 € 80%

Alternativa 1

Alternativa 2
 

Taula 26. Cost i estalvi econòmic anual de cada alternativa 

PRESSUPOST
COST TOTAL 

ANUAL *€+

€ ESTALVI 

ANUAL

RETORN 

INVERSIÓ 

[anys]

3 dies 545.217 €         11.831 €      21.972 €      25

1 dia 344.625 €         10.199 €      23.604 €      15

3 dies 633.558 €         7.582 €        26.221 €      24

1 dia 432.966 €         6.733 €        27.070 €      16

Alternativa 1

Alternativa 2
 

Taula 27. Retorn inversió per a cada alternativa 

Un cop calculat el retorn de la inversió, i tenint en compte que la vida útil de les 

instal·lacions fotovoltaiques és de 20 anys, tal com es diu en la declaració dels 

fabricants de productes de la marca SMA (veure Annex C), es pot veure com no 

compensa, de cap manera, dimensionar les bateries per tenir 3 dies d’autonomia. A 

l’hora de fer un projecte d’instal·lació fotovoltaica, s’ha de dimensionar per tenir, 

com a màxim, un dia d’autonomia.  

A la taula següent, es mostra com la despesa que suposa l’increment de gasoil 

compensa la despesa que es tindria en augment de bateries: 

                                            

13
 Asea Brown Boveri Cuaderno de aplicaciones técnicas nº10. Plantas fotovoltaicas. Barcelona, ABB Cuaderno 

técnico, 2011 

14
 Íbid. 
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DIFERÈNCIA COST 

GASOIL ANUAL 

*€+

DIFERÈNCIA COST 

GASOIL EN 20 

ANYS *€+

DIFERÈNCIA 

PRESSUPOST 

*€+

3 dies 1 dia 3 dies 1 dia

Alternativa 1 6.319 € 6.692 €       374 €                       7.470 €                      545.217 €    344.625 €   200.592 €         

Alternativa 2 1.186 € 2.343 €       1.157 €                   23.136 €                    633.558 €    432.966 €   200.592 €         

COST GASOIL GRUP 

ELECTROGEN ANUAL 

*€+

PRESSUPOST *€+

 

Taula 28. Estudi econòmic increment de gasoil vs increment de bateries 

Es pot dir que les dues alternatives amb 1 dia d’autonomia són bones. Si no 

augmenta el consum elèctric del circuit Parcmotor, la millor opció és l’alternativa 1 

amb 1 dia d’autonomia, ja que en l’alternativa 2 s’han de fer les obres de 

remodelació del pàrquing, que no s’han estudiat en aquest projecte i no s’han tingut 

en compte en el pressupost.  
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13. Solució proposada 

La solució proposada és l’alternativa 1 amb dimensionament de bateries per a 1 dia 

d’autonomia. En aquest apartat, es mostra un resum de la solució proposada. 

Elements instal·lació i pressupost: 

Unitats Element Model Preu Unitari Preu Total

18 Sunny Island SMA Sunny Island 8.OH 4.045,00 €         72.810,00 €      

378 Panells solars Axitec 330 P 269,00 €             101.682,00 €    

144 Bateries EXIDE Classic OPzS Solar 2500 1.037,00 €         149.328,00 €    

5 Inversor SMA Sunny Tripower 25000 TL-30 4.161,00 €         20.805,00 €      

TOTAL 344.625,00 €     

Taula 29. Pressupost alternativa 1 per a 1 dia d’autonomia 

Costos i estalvi de la solució proposada: 

COST GASOIL GRUP 

ELECTROGEN 

ANUAL *€+

COST 

MANTENIMENT 

ANUAL *€+

COST 

EXPLOTACIÓ 

ANUAL *€+

COST TOTAL 

ANUAL *€+

€ ESTALVI 

ANUAL
% Estalvi

6.692 €                       3.446 €                60 €                10.199 €      23.604 € 70%  

Taula 30. Cost i estalvi econòmic anual 

I el retorn de la inversió serà als 15 anys: 

PRESSUPOST
COST TOTAL 

ANUAL *€+

€ ESTALVI 

ANUAL

RETORN 

INVERSIÓ 

[anys]

344.625 €         10.199 €      23.604 €      15  

Taula 31. Retorn de la inversió
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14. Impacte ambiental 

FASE 

CONSTRUCCIÓ 

Alternativa 1

FASE 
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Alternativa 2
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Concentració de gasos

Increment de pols i partícules en suspensió

Increment de nivell acústic

VIBRACIONS Increment de nivell de vibracions

GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA Canvis de morfologia del relleu

VEGETACIÓ Degradació de la vegetació

FAUNA Destrucció/alteració d'hàbitats i accidents

PAISATGE Degradació paisatgística

USOS DEL SÒL I PLANEJAMENT Canvi d'usos del sòl

MEDI HUMÀ Desenvolupament econòmic
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Taula 32. Matriu causa / efecte de l’estudi de l’impacte ambiental de les dues alternatives 
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15. Planificació 
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Elecció del tema i del tutor del TFM

Reunió amb el tutor del TFM

Curs instal·lacions fotovoltaiques del EIC

Contacte amb Ivan de SMA

Visita al circuit de Castellolí

Contacte amb el Ton de Parcmotor

Definició del projecte

Estudi dels consums 

Recerca teòrica

Redacció teoria

Dimensionament instal·lació

Definició d'alternatives

Redacció dimensionament

Pressupost

Estudi energètic

Estudi econòmic

Dipòsit TFM  

Taula 33. Planificació setmanal de les tasques del TFM 
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16. Conclusions  

Després de la redacció d’aquest treball, el que puc dir en primer lloc és que he 

entrat en contacte amb la realitat dels projectes d’enginyeria. He partit d’una 

problemàtica real, que és l’abastiment energètic d’un complex d’oci, i he hagut de 

proposar solucions basades en condicionaments reals, com ara preus, ubicació, 

disponibilitat de recursos, etc.  

La principal conclusió que he extret del treball és que un projecte d’enginyeria va 

molt més enllà d’allò purament tècnic o matemàtic. Cal tenir en compte factors 

econòmics i ambientals, i acomodar-se a les condicions que venen determinades 

per la propietat. Enmig de tots aquests elements, cobra especial relleu el paper de 

l’enginyer, que té la responsabilitat d’oferir una solució a les necessitats concretes 

de les persones. Aquest posa en joc un seguit de coneixements adquirits durant els 

estudis, però també la seva visió i habilitat personal, i l’experiència que va adquirint 

projecte rere projecte.  

Ha estat reptador, i alhora satisfactori, rebre l’ajuda de professionals de diferents 

sectors, ja que m’ha permès entrar en la dinàmica de treball pròpia dels projectes, 

una zona de convergències de diferents coneixements i maneres de fer. Puc dir 

que m’ha enriquit molt i m’ha donat una visió molt més àmplia de la que tenia com a 

enginyera tot just graduada. 

A l’hora d’entregar el TFM, sóc conscient que tinc davant meu molt per perfeccionar 

i aprofundir, que hi ha gran quantitat d’aspectes que no he acabat d’abastar, tant a 

causa de la limitació temporal com de la pròpia inexperiència. Tot i així, veure que 

un projecte propi es pot fer realitat, que no és una especulació sinó que està ben 

fonamentat, omple d’orgull a qui l’ha dut a terme.  

Com a darrera conclusió, m’agradaria afegir que he descobert que el 

desenvolupament d’un treball està format també per moltes estones de “sequera”, 

per dir-ho d’una manera col·loquial. Són estones de pensar, de reflexionar, 

d’inspirar-se, de triar un camí o un altre... Ens hem de fer violència per obligar-nos a 

tenir aquests moments, perquè voldríem estar sempre produint, investigant, 

redactant. No obstant, en tornar la vista enrere, descobrim que aquests moments 

han estat els més fructífers i els que ens han permès arribar fins al final. 
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les mereixen Ton Pons, Director de circuit del Parcmotor i Ivan Moreno, Director de 

projectes de SMA Ibérica Tecnologia Solar. Els agraeixo la seva disponibilitat, la 

seva amabilitat i les portes que m’han obert. 

No puc deixar de donar les gràcies a la meva família i als meus amics, que m’han 

acompanyat amb paciència i sentit de l’humor en aquests mesos tan intensos. 
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