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Resum 

L’energia solar és una aposta segura i cada vegada més comuna arreu del món. La nova 
política del país i l’abaratiment progressiu dels seus components, fan que sigui una opció 
cada dia més viable a nivell d’autoconsum propi. 

L’ETSEIB està situada en una zona amb un bon potencial per instal·lar generadors 

fotovoltaics i ja compta amb algunes petites instal·lacions. Tot i tenir edificis certament alts a 
ambdues bandes, l’orientació i la distribució urbanística fa que les ombres afectin tan sols en 
certes zones. Aquest projecte es centra en un estudi del potencial energètic de la coberta 
del pavelló G de l’escola. 

Cal dir que per falta d’informació i plànols, s’han fet una sèrie de suposicions respecte a la 
superfície i la seva morfologia, sempre intentant ser el més exacte possible a través de 
plànols cartogràfics de la ciutat. S’han plantejat tres metodologies diferents de càlcul per ser 
comparades entre elles i fer-se una idea més real i global de com pot variar la generació 
segons diversos factors que moltes vegades són poc exacte. Aquestes són: càlcul analític, 
simulació virtual a través del programa PVsyst i una altra simulació amb el programa 
HelioScope. 

Primer, s’ha procedit a calcular analíticament els paràmetres de la instal·lació i aquests han 
portat a fer un disseny de la planta. S’han proposat dues configuracions diferents pel que fa 
a la distribució: la primera és optimitzant al màxim l’angle d’orientació de les files de panells, 

és a dir, mirant cap al sud (0º), i l’altra, és aprofitant tota la superfície disponible que queda 

lliure a la coberta col·locant els panells a -17,98º, en paral·lel a l’amplada de l’estructura. 

Les tres metodologies comparteixen un rang molt similar de resultats en tots els paràmetres 
analitzats. Un cop fet el pressupost, l’estudi de viabilitat i l’impacte ambiental, s’ha corroborat 

que la instal·lació orientada a -17,98º en la qual hi caben 70 panells, 10 més que en l’altra, 
és molt més viable tant energèticament com econòmicament. Aporta aproximadament 5 
MWh més d’energia i un total aproximat de 35 MWh. Així doncs, es veu que aquesta 

compensació en nombre de panells diferint de l’orientació òptima és molt més efectiva en 

aquest cas on l’espai és limitat. 

Ja dimensionada la instal·lació en si, s’ha fet un breu estudi elèctric del cablejat i les 

proteccions adequades. S’han assumit la ubicació de l’inversor i el punt d’injecció a la xarxa 
de l’escola. També s’ha comprovat que l’estructura de l’edifici sigui capaç de suportar la 

sobrecàrrega que li és afegida. 

Finalment doncs, podem concloure que queda palès el gran potencial del qual disposa en 
concret, la coberta del pavelló G de l’escola. 
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1. Glossari 

1.1. Acrònims 

Per ordre d’aparició: 

IEA - PVPS: International Energy Agency – Photovoltaic Power Systems Programme 

UNEF: Union Española Fotovoltaica 

IDAE: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 

AEMET: Agencia Estatal de Meteorología 

SAF: Satellite Application Facilities 

EUMETSAT: European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites 

UNE: Una Norma Española, de l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació 

UNE-EN: Una Norma Española-European Norm 

IEC: International Electrotechnical Commission 

ISO: International Organization for Standardization 

CENELEC: European Commitee for Electrotechnical Standardization 

REBT: Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 

ICT-BT: Instrucción Técnica Complementaria – Baja Tensión 

ICAEN: Institut Català de l’Energia 

CTE: Código Técnico de la Edificación 

SE-AE: Seguridad Estructural – Acciones en la Edificación 

CM SAF: Climate Monitoring Satellite Application Facility 

EUMETSAT: European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites 

TYM: Typical Meteorological Year 

NSRDB: National Solar Radiation Database 
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2. Prefaci 

2.1. Motivació 

Tot i cursar el grau en tecnologies industrials, sempre he tingut interès en les energies 
renovables i el medi ambient, penso que és un sector molt interessant i amb moltes 
possibilitats. Com al grau és un tema el qual no es treballa, vaig decidir fer el meu treball de 
final de grau sobre l’energia fotovoltaica, en concret, d’una instal·lació a petita escala. 

Aquest projecte, a part de donar-me una visió més global del tema, m’ha donat els 

coneixements suficients per saber fer un plantejament simple d’una instal·lació 

d’autoconsum. Aquesta és una idea en la qual crec molt fermament i, que si algun dia tinc la 
possibilitat i els recursos, m’agradaria executar en algun espai propi. 

 

 



Instal·lació solar fotovoltaica a la coberta del pavelló G de l’ETSEIB Pàg. 9 

 

3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

Aquest projecte té com a objectiu principal el dimensionament d’una futura possible 

instal·lació solar fotovoltaica per a l’autoconsum a la coberta del pavelló G de l’ETSEIB. 

Aquest objectiu principal porta a plantejar-se els objectius següents, com a passos previs.  

En primer lloc,  entendre l’abast i les possibilitats que proporciona una instal·lació d’aquest 

tipus, i ser conscient de quina solució és la que millor s’adapta a les necessitats 

energètiques de cada cas. En segon lloc, conèixer i entendre els diversos factors i 
paràmetres que poden influir en el dimensionament i saber-los calcular en gran majoria. 
Com a conseqüència, fer un disseny adequat, o com en aquest cas, valorar diferents 
possibilitats, tenint en compte la morfologia i l’estructura de la coberta. 

Paral·lelament, com a objectius secundaris, però importants, ja que formen part de la 
realització real d’un projecte com aquest, hi ha el dimensionament elèctric dels components 
com cablejat i proteccions. Finalment, el pressupost i un estudi de viabilitat econòmica són 
fonamentals actualment, ja que aquesta és una inversió important i a llarg termini. 

3.2. Abast del projecte 

Per falta d’informació per part de la universitat, el dimensionament s’ha dut a terme de la 

manera més exacta possible. No es disposen de plànols de la coberta amb els elements que 
hi ha col·locats, com tampoc indicacions del camí que segueix el circuit de xarxa elèctrica 
que té l’escola.  

És per aquest motiu que, gràcies a recursos cartogràfics i mapes satèl·lits passats a escala, 
s’ha aconseguit fer una aproximació dels paràmetres físics principals de la coberta. Per a 
altres consideracions s’han fet suposicions, les quals estan indicades al llarg del projecte. 

Aquest treball tan sols pretén ser un preprojecte el més ajustat a la realitat possible per fer 
una valoració sobre la possibilitat d’instal·lar panells fotovoltaics a la ubicació indicada, 

aprofitant així, un recurs natural i net per aportar part de l’energia elèctrica que consumeix 

l’ETSEIB. 
 
 
 
 
 
 



Pág. 10  Memòria 

 

4. Situació actual al món i a Espanya 

4.1. Situació mundial 

Per entendre la situació actual de la situació fotovoltaica mundial, s’ha revisat l’informe anual 

de la IEA PVPS (International Energy Agency Photovoltaic Power Systems Programme), en 
aquest cas, la versió més actualitzada: 2018 Snapshot Of Global Photovoltaic Markets que 
resumeix l’activitat del 2017 [1].  

 Increment anual 

Durant el 2017, l’augment d’instal·lacions solars ha tornat a augmentar batent rècords 
respecte anys anteriors; pràcticament va arribar als 100 GW nous instal·lats. Un 2,14% de 
l’electricitat mundial va ser produïda amb energia solar fotovoltaica. Gran part d’aquest 

creixement és gràcies a la Xina, a la qual li pertany un 54% del total.  

Per ordre, els països que més s’han desenvolupat en aquest sector el 2017 són la Xina (53 
GW), US (10,6 GW), Índia (9,1 GW), Japó (7 GW) i Europa (5,029 GW). 

Pel que fa al mercat asiàtic, a part de la Xina, l’Índia i el Japó, hi ha altres països que s’estan 
consolidant amb certa estabilitat en el sector com: Corea (1,2 GW), Pakistan (800 MW), 
Taiwan (523 MW) i Tailàndia (251 MW). Altres s’estan començant a desenvolupar de 

manera ràpida, com podrien ser: Malàisia, les Filipines, Vietnam o Indonesia. 

Al continent Americà en tot el seu conjunt, la disminució respecte a altres anys dels Estats 
Units s’ha vist compensada per Brasil (910 MW), també cal remarcar l’augment significatiu 

de Xile (668 MW). Canadà s’ha mantingut estable respecte al 2016 (212 MW), Mèxic ha 
progressat (150 MW) i es preveu un fort creixement en els anys que segueixen. 

A l’Orient Mitjà, com a països rellevants trobem Turquia amb un gran augment respecte a 
altres anys (2,6W GW) i els Emirats Àrabs Units (260 MW). Per contra, Israel només ha 
augmentat en 60 GW les seves instal·lacions, l’augment més pobre en anys. 

L’Àfrica és el continent amb l’activitat més lenta, tan sols dos països comptaven amb 
instal·lacions significants el 2017. Sud Àfrica va instal·lar 13 MW el 2017, que es sumen als 
1,5 GW que ja duia. L’altre país és Algèria amb 50 MW. Altres països han anunciat 

importants augments en aquest àmbit, com Egipte, que anunciava 5 GW pels pròxims anys. 
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Finalment, pel que fa a Europa, a continuació segueix una llista detallada amb els països i la 
potència instal·lada el 2017. Queden exclosos la República Txeca, Grècia, Romania i 
Bulgària per tenir una producció pràcticament nul·la. 

 

PAÍS 
GW instal·lats el 

2017 

Alemanya 1,800 

Regne Unit 0,950 

França 0,875 
Holanda 0,853 

Itàlia 0,409 

Bèlgica 0,284 

Suïssa 0,260 

Àustria 0,153 
Espanya 0,147 

Hongria 0,136 

Suècia 0,093 

Polònia 0,077 
Dinamarca 0,060 

Portugal 0,057 

Finlàndia 0,023 

Noruega 0,018 

Taula 1. Països europeus i la seva potencia instal·lada el 2017 
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Els següents gràfics donen una idea global del creixement anual d’instal·lacions i 
resumeixen la informació anterior en grans termes: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Fig. 1 Evolució anual de les instal·lacions fotovoltaiques al món [1] 

Fig. 2 Proporció segons la zona de la potència instal·lada el 2017 [1] 
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 Capacitat mundial total 

 
A finals de 2017, la capacitat global instal·lada era de 402,5 GW. Els països presents en 
l’IEA PVPS representen 347 GW del total, que vénen repartits en: 
 
                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Taula 2. Principals països de la IEA PVPS amb potències fotovoltaiques 
 instal·lades i la seva capacitat 

 
Uns 50 GW addicionals vénen donats per països que no formen part de l’IEA. Seguidament 
es mostren aquells que iguals o superiors a 1 GW: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 3. Països que no formen part de la IEA PVPS amb potències  
fotovoltaiques instal·lades importants 

PAÍS 
 

Capacitat 
instal·lada  

(GW) 
Xina 131 
USA 51 
Japó 49 

Alemanya 42 
Itàlia 19,7 

França 8 
Austràlia 7,2 

Corea 5,6 
Espanya 5,6 
Bèlgica 3,8 
Turquia 3,4 
Holanda 2,9 
Canada 2,9 

PAÍS 
 

Capacitat 
instal·lada  

(GW) 
Tailàndia 2,7 
Suïssa 1,9 

Xile 1,8 
Sud Àfrica 1,8 

Àustria 1,25 
Israel 1,1 

Dinamarca 0,91 
Portugal 0,577 

Mèxic 0,539 
Malàisia 0,386 
Suècia 0,303 

Finlàndia 0,061 
Noruega 0,045 

PAÍS 
 

Capacitat 
instal·lada 

(GW) 
Índia 18 

Regne Unit 12,7 
Grècia 2,6 

República Txeca 2,2 
Pakistan 1,8 
Taiwan 1,8 
Filipines 1,4 
Romania 1,4 

Brasil 1 
Bulgària 1 
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L’altre 5,7 GW són instal·lacions que poden ser tant de països no estudiats com 

instal·lacions no connectades a la xarxa. 
  
El següent gràfic dóna una visió global de la capacitat total instal·lada mundial: 

 
 
  

Fig. 3. Evolució mundial de la capacitat fotovoltaica [1] 
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4.2. Situació a Espanya 

La UNEF (Unión Española Fotovoltaica) juntament amb Deloitte van elaborar una anàlisis el 
juliol de 2017 titulat La Energía Solar Fotovoltaica en España – Desarollo Actual y Potencial, 
del qual s’han extret dades que s’han complementat amb informació més actual [2]. 

Com es veu als següents gràfics, es tenen xifres d’aquest sector des de 2012, ja que és 

relativament nou. A finals del 2017, la capacitat de la potència instal·lada era de 5,6 GW. El 
creixement és poc, ja que tan sols un 23,4% més que el 2012. 

El motiu pel qual el mercat entre 2013 i 2016 va quedar estancat és perquè va ser un 
període on es van suprimir les subvencions públiques i es va retallar en ajudes per a plantes 
ja existents. 
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Tot i això, respecte al 2016, s’ha augmentat en un 167,3% les instal·lacions: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualment, aquesta potència instal·lada assegura una producció relativament constant 
d’uns 8.000 GWh i proporciona un 3% de l’electricitat d’Espanya. És la tercera font d’energia 

renovable del país, amb un 9,9% de la generació d’energia neta i representa un 0,3% del 

PIB espanyol. 

El 70% de la potència instal·lada està repartida en cinc comunitats autònomes: Castella La 
Manxa, Andalusia, Extremadura, Castella i Lleó i Múrcia, amb un total de 61.456 
instal·lacions en funcionament. 

Pel que fa a Catalunya, la potència instal·lada és de 270,02 MW, representant així, un 5% 
de la producció espanyola en el sector i amb un total de 3.629 instal·lacions. 
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5. Cas pràctic 

5.1. Situació 

L’ETSEIB està situada a l’Avinguda Diagonal, 647 (08028 Barcelona). Les seves 

coordenades són 41,385N i 2,115E, i la part on col·locar els panells solars és el pavelló G.  

Aquest fa cantonada amb el carrer Adolf Florensa (perpendicular a l’avinguda Diagonal) i el 

carrer Pau Gargallo (paral·lel a l’avinguda Diagonal). A continuació es mostra un plànol 

topogràfic de la ubicació i en vermell marcada la zona proposada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els dos edificis marcats amb un 1 i un 2, són respectivament l’edifici H de l’ETSEIB i l’edifici 

més alt de l’ETSAB (Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona). Estan destacats 
ja que són els únics edificis que poden fer ombra a la instal·lació i els quals s’hauran 
d’estudiar. 
  

1 

2 

Fig. 6. Imatge satèl·lit en planta de l'ETSEIB [13] 
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La zona disposa d’un sostre amb les característiques següents: 
 

Llargada 75,80 m 
Amplada 13,50 m 

Àrea 1.023,30 m2 

Alçada 14,00 m 

Taula 4. Dimensions de la coberta del pavelló G [14] 

 

Tot i que l’àrea total de la coberta és de 1.023,3 m2, no es disposa de tota aquesta per a dur 
a terme la instal·lació dels panells fotovoltaics, ja que tal com es veu a Fig. 7, hi ha una sèrie 
d’obstacles. Aquest fet implica que l’àrea real de la qual disposem sigui menor, ja que 
aquests ocupen espai i a part, generen una ombra la qual s’ha d’evitar. S’ha considerat que 

tenen la llargada següent: 
  

OBSTACLE LLARGADA [m] 
A 3,00 
B 4,00 

C 3,00 

D 4,00 

E 4,00 
F 3,50 

Taula 5. Llargada considerada per a cada element obstacle de la coberta 
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Com a resultat de totes aquestes consideracions disposem de cinc zones de la mateixa 
amplada per aprofitar al màxim l’espai amb les següents característiques: 

 

 

Per determinar la llargada de cada tram s’ha decidit aproximar a nombres enters de metres 
per a facilitar el càlcul, ja que els decimals s’han considerat irrellevants per a la fi d’aquest 

projecte, ja que és una simulació. 

 

ZONA LLARGADA [m] ÀREA [m2] 
1 6,00 81,00 

2 18,00 243,00 

3 17,00 229,50 
4 8,00 108,00 

5 5,00 67,50 

Fig. 8. Dimensions de les zones on disposar les plaques solars 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

Fig. 7. Imatge satèl·lit de la coberta on estan identificats els obstacles segons la Taula 5 [13] 
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5.2. Ús i tipus d’instal·lació proposada 

La intenció d’aquesta instal·lació és simplement l’aprofitament d’una zona suficientment 

espaiosa i a una alçada privilegiada amb poques ombres per a crear energia neta. Com que 
l’electricitat generada no és per a suplir cap consum en concret, l’objectiu del 
dimensionament és aprofitar el màxim l’espai disponible per a generar el màxim d’electricitat 

possible. 

Al no tractar-se d’una zona aïllada ni d’una exigència de producció mínima, es proposa una 
instal·lació fotovoltaica d’autoconsum connectada a la xarxa elèctrica de l’edifici, és a dir 
d’autoconsum instantani; tota l’energia elèctrica generada s’evocarà a la xarxa elèctrica de 
l’escola mitjançant un inversor de corrent.  

Aquesta instal·lació no suposarà cap canvi el servei elèctric de l’edifici, mantenint així el 
mateix subministrament amb la seguretat que aquest dóna, però part d’aquest, sent aportat i 
generat de manera neta a l’escola.  

La Fig. 10 mostra com funcionen aquest tipus d’instal·lacions. A diferència d’un habitatge, en 

una universitat, les hores de màxim consum vénen compreses entre les 7 del matí i les 6 de 
la tarda aproximadament, és a dir, durant el dia. D’aquesta manera, quan es produeix 

l’energia solar, es consumeix directament perquè així és la demanda energètica de l’edifici. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Fig. 9. Foto satèl·lit de la planta del pavelló G amb les zones senyalades [13] 
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Se seguirà un esquema com el que es mostra al diagrama de la Fig. 11. El corrent surt dels 
mòduls fotovoltaics en corrent continu, fins que passa per un inversor que la transforma en 
corrent altern (trifàsic o monofàsic depenent de la potència) fins que s’injecta a la xarxa 

pròpia de l’ETSEIB. 

 

 

5.3. Legislació espanyola aplicable 

El tipus d’instal·lació proposada ve regulada pel nou Real Decret Llei 15/2018 del 5 

d’octubre del 2018: Medidas urgentes para la transicion energética y protección de los 
consumidores [3]. Aquest marca les clàusules tècniques i administratives de l’autoconsum 
solar a l’Estat Espanyol. 

A continuació es resumeixen els apartats més importants referents al cas aplicable del 
projecte. 

 

 

MÒDULS 
SOLAR

PROTECCIONS 
CC

INVERSOR
PROTECCIONS 

CA
COMPTADOR

CONNEXIÓ A A 
DISTRIBUCIÓ 
DE L'ESCOLA

Fig. 10. Demanda d’un edifici amb les necessitat similars a l'ETSEIB [15] 

Fig. 11. Diagrama de funcionament de la instal·lació 
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1. DRETS 

Aquest, respecte a el 900/2013, reconeix els següents drets: 

a. Dret a autoconsumir energia elèctrica sense càrrecs. 
b. Dret a l’autoconsum compartit per part d’un o diversos consumidors per aprofitar 

l’economia d’escala. 
c. S’introdueix el principi de simplificació administrativa i tècnica, especialment per a les 

instal·lacions de baixa potència. 
 

2. MODALITATS D’AUTOCONSUM 

Identifica dues modalitats d’autoconsum: 

- TIPUS 1. Modalitats de subministrament amb autoconsum sense excedent: Els 
dispositius físics instal·lats impedeixen que l’excedent, en el cas que existeixi, 

s’injecti a la xarxa de transport o distribució. En aquesta modalitat tan sols existeix un 

subjecte, el consumidor. 
 

- TIPUS 2. Modalitats de subministrament d’autoconsum amb excedent: Quan 
les instal·lacions, a més a més de generar energia per l’autoconsum, injectin 

l’excedent d’energia generat a la xarxa de transport i distribució elèctrica. En aquest 

cas, existiran dos tipus de subjectes, el consumidor i el productor, que poden no ser 
la mateixa persona 

La modalitat d’autoconsum proposat en la coberta del pavelló G és de tipus 1. Per tant, els 
apartats següents tan sols faran referència a aquesta. 

3. REGISTRE 

S’ha creat un registre administratiu d’autoconsum d’energia elèctrica telemàtic, declaratiu i 
d’accés gratuït. L’objectiu és dur a terme un seguiment de l’activitat econòmica i verificar el 

compliment dels objectius europeus. 

Tot i això, les comunitats autònomes podran crear registres propis de consum. Les 
instal·lacions de menys de 100 kW en baixa tensió no s’han d’inscriure en aquests, ja que la 
pròpia comunitat ho farà. 

4. PEATGES 

L’energia autoconsumida d’origen renovable, cogeneració o residus estarà exempta de tota 
mena de càrrecs i peatges. 
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5. INSTAL·LACIONS SENSE INJECCIÓ A LA XARXA 

Les instal·lacions de la modalitat 1 de fins a 100 kW són sotmeses exclusivament als 
reglaments tècnics corresponents. En concret, les instal·lacions de subministrament 
d’autoconsum connectades a la pròpia xarxa de baixa tensió, s’executaran d’acord amb el 

que especifica el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

6. SANCIONS 

En el cas d’infraccions relacionades amb aquest tipus de consum, la màxima sanció 

s’aplicarà la major quantitat dels dos termes següents: el 10% de la facturació anual pel 

consum d’energia elèctrica o el 10%, si es dóna el cas, de la facturació per l’energia 

injectada a la xarxa elèctrica. 
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6. Dimensionament de la instal·lació 

Per al dimensionament de la instal·lació es proposen dues opcions a calcular segons 
diferents maneres de col·locar els panells: la manera òptima i la de màxim aprofitament de 
l’àrea. Aquestes dues seran analitzades completament fins a l’estudi de viabilitat econòmica, 

determinant així, els pros i contres de cada una per a una elecció final.  

Es planteja l’estudi en tots els casos amb la metodologia d’instal·lacions connectades a la 

xarxa. El motiu és que comparteixen els mateixos elements, de fet, hi ha instal·lacions 
d’autoconsum que evoquen l’energia sobrant a la xarxa, tot i no ser el nostre cas.  

L’altre plantejament possible és el d’instal·lacions aïllades, que compten amb bateries i altres 

elements per a localitzacions on no arriba l’electricitat, però tampoc és aquest cas. 

Pel que fa al mètode, s’aplicaran tres metodologies diferents, les quals seran comparades 
entre elles: 

1. L’analítica segons l’IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) 
pautada dins el Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red 
del juliol del 2011 [4]. 
 

2. Simulació a través del programa PVsyst, un software que permet l’estudi el 

dimensionat, la simulació i l’anàlisi de sistemes fotovoltaics complets. Aquest ens 
calcularà l’electricitat total generada del nostre generador fotovoltaic a partir d’una 

orientació i inclinació òptimes, a part del factor d’ombres que calcula segons els 

obstacles que li simulem. 
 

3. Simulació a través del programa HelioScope, un simulador en línia que permet, igual 
que l’anterior, el dimensionat d’una instal·lació i els càlculs corresponents. A més a 

més, aquest és capaç d’accedir a una imatge satèl·lit de la localització que permet 

fer la simulació amb una imatge. 

Tot i usar diferents mètodes, sempre es respecta les pautes principals de l’IDAE, ja que 

aquestes compleixen el reglament espanyol actual.  
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6.1. Determinació de la quantitat d’energia incident disponible 

a la ubicació de la instal·lació  

Per a determinar la quantitat de radiació solar incident, tal com indica l’IDAE, s’obtenen les 

dades a partir de l’AEMET (Agencia Estatal de Meteorologia) i publicades a l’Atlas de 
Radiación Solar en España utilizando datos del SAF de Clima de l’EUMETSAT [5]. Aquest 
recull dades mensuals a través de satèl·lits durant els períodes del 1983 al 2005, donant-ne 
així valors mitjans segons la localització. 

Tot i existir tres tipus de radiació, la que ens interessa és la global, ja que és la suma de 
totes les que incideixen en les nostres plaques. L’Atlas de Radiación Solar recull les dades 
de les globals i les directes. En ser les directes les més influents en el total, també es 
mostren a continuació. 

 
kWh/(m2·dia) MITJANA GENER  FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY 

GLOBAL 4,56 2,18 3,14 4,34 5,69 6,47 7,10 

DIRECTA 2,99 1,36 2,09 2,80 3,85 4,17 4,73 

kWh/(m2·dia) JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMRE DESEMBRE 

GLOBAL 7,10 7,33 6,12 4,78 3,33 2,31 1,91 

DIRECTA 4,73 5,25 3,90 3,09 2,05 1,43 1,20 

Taula 6. Dades d'irradiació mensuals [5] 
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Fig. 12. Representació gràfica de la Taula 6 
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Com s’observa, el mes amb més radiació és el juliol, i el que menys, el desembre. Tot i 
pensar que és un fet que s’hauria de tenir en compte, al ser una instal·lació connectada a la 
xarxa, l’objectiu del projecte és aconseguir el màxim de radiació possible durant tot l’any, ja 

que no es necessita suplir cap demanda i així la retribució és major. Per tant, la configuració 
de les plaques es farà seguint aquest criteri. 

També cal afegir que les dades proporcionades són les que s’obtindrien en un cas ideal. 

Aquest fet implica que no hi hagués cap obstacle que fes ombra en algun moment del dia a 
la nostra instal·lació i que l’orientació i la inclinació fossin les exactament òptimes, cosa que 
l’arquitectura de certs edificis molts cops no permet.  
 
És per això, que un cop es determinen aquests tres factors, haurem d’aplicar la següent 

fórmula per obtenir una radiació real segons la nostra ubicació: 

G(β,α) = G(0) · K · FI · FS   (Eq. 1) 

On: 

G(β,α)    Radiació global d’una posició en particular, en kWh/(m2·dia) 

G(0)   Radiació d’una població en condicions ideals, en kWh/(m2·dia) 

K   Constant segons el període de disseny  

FI   Factor d’irradiació 

FS   Factor d’ombres 

Tots aquests paràmetres es calcularan als apartats que vénen a continuació. 

6.2. Determinació de l’angle d’orientació i inclinació 

6.2.1. Angle d’orientació 

L’angle d’orientació de les plaques solars fotovoltaiques (angle azimut) òptim és el de 0º, 

sent aquest de cara al sud. El sentit positiu dels angles és el de la rotació horària, sent l’Oest 

+90º i l’Est -90º. 
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Com abans s’ha esmentat, es consideren dues configuracions diferents: 

1. Angle azimut 0º: Per aconseguir aquesta orientació de les plaques, s’hauran de 
col·locar les files a 17,98º respecte a la línia que traça l’amplada de la coberta. Es 

perd àrea útil per al generador fotovoltaic i hi caben menys plaques que en la segona 
opció. 
 

2. Angle azimut -17,98º: Aquesta opció contempla col·locar les files de manera 
paral·lela a la línia que marca l’amplada de la coberta. Tot i no ser l’angle d’orientació 

òptim, ens permet col·locar més files i més panells per cada fila. 
 

6.2.2. Angle d’inclinació 

Segons l’IDAE, es recullen tres tipus d’inclinació de les plaques solars segons el període de 
disseny de la instal·lació.  

El primer període, el desembre, sol ser elegit en situacions on necessitem suplir una 
demanda durant tot l’any i, donat que el  mes de desembre és el que sol tenir menys 

radiació, es dimensiona l’angle d’inclinació per tal de poder absorbir la major quantitat 

d’energia aquest mes, garantint així l’electricitat. Molt comú en instal·lacions aïllades. El 
segon període és el que es dissenya la instal·lació pensant en el mes de juny, el mes on la 
radiació és major, i per tant, aprofitant al màxim el període més favorable.  

Finalment, l’anual és un terme mig entre els altres dues, és la configuració que aconsegueix 
captar més radiació durant tot l’any sencer. Per tant, parlant d’obtenir el màxim de resultat al 

final de l’any amb una sola inclinació, aquest serà l’angle considerat per aquest projecte, ja 

que no s’ha de considerar cap consum en concret. 

Fig. 13. Sentit de gir de l'angle azimut [4] 



Pág. 28  Memòria 

 

A continuació, es mostra una taula amb les fórmules que corresponen a cada període de 
disseny: 

 

Període de disseny β òptima K 

Desembre φ + 10 51,38 º 1,7 

Juliol φ - 20 21,38 º  1 

Anual φ - 10 31,38 º 1,15 

Taula 7. Angle d'inclinació segons el període de disseny 

 
Així doncs, en aquest cas, l’angle β òptim d’inclinació és de 31,38º.  
 

6.3. Determinació de pèrdues per orientació, inclinació i 
ombres 

Per a les pèrdues tant d’orientació, com d’inclinació i ombres, es du a terme un estudi 
analític aplicant les fórmules teòriques especificades per l’IDAE, aquestes serveixen per fer 

una primera aproximació de les pèrdues del nostre conjunt generador i veure si és vàlida la 
localització.  

Tot i això, més endavant, es comprova a partir de les simulacions, si donen uns resultats 
similars. 

6.3.1. Factor d’ombres (FS) 

Les pèrdues per ombres es calculen a partir del factor d’ombres (FS: factor de sombras en 
castellà). Per fer-ho es té en compte els obstacles més alts que el de sòl de les plaques 
fotovoltaiques, ja que són els que poden fer-li ombres. 

En el cas del pavelló G, els edificis més propers els quals li poden fer ombres, tal com s’ha 

mencionat a l’apartat 6.1, són l’edifici més alt de la facultat d’arquitectura (ETSAB) a l’oest, i 

l’edifici H de l’ETSEIB, en concret la part més a l’oest, que queda situada a l’est del pavelló 
G.  
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Per tal de dur a terme una bona anàlisi, s’han identificat les altures sobre el nivell del mar 
dels tres edificis en qüestió [13]:  

 

Edifici Altura sobre el nivell del mar [m] 

Pavelló G (ETSEIB) 85 

Edifici més alt de l’ETSAB 107 

Edifici H oest (ETSEIB) 120 

Taula 8. Altures sobre el nivell del mar dels edificis objecte d'estudi 

El mètode emprat consisteix en situar els obstacles en un diagrama de trajectòria del sol. 
Per fer-ho es calculen els següents paràmetres: 

1. Elevació, en graus (º):  

α = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 
∆ 𝐴

𝐷
  (Eq. 2) 

On: 
Δ A  Diferència d’altures dels edificis, en m  
D Distància entre el centre de la instal·lació de panells i cadascun dels extrems dels 

edificis obstacles, en m 
 

2. Azimut, en graus (º): Angle que forma el centre de la instal·lació amb cadascun dels 
extrems dels edificis obstacles. L’angle màxim que es considera que pot fer ombra 

és el de 120. Es considera positiu l’Oest i negatiu l’Est. 

Teòricament, aquest càlcul tan sols s’hauria de fer pel centre de la instal·lació, però com que 
en la zona estudiada, la part que queda més al nord-oest de la coberta del pavelló té més 
possibilitats de ser afectada per les ombres, es divideix en tres. 

Les tres zones s’identifiquen de la següent manera als càlculs: 
ZONA 1: Zona més desfavorable. Extrem nord-oest de la coberta. 
ZONA 2: Zona intermèdia. Mig de la coberta. 
ZONA 3: Zona més favorable. Extrem sud-est de la coberta. 
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- Edifici H oest (ETSEIB): 
 
Zona Azimut [º] D [m] Elevació [º] Δ A [m] 

1 - 118,60 80,63 23,46  
 

35 
- 79,14 90,65 21,11 

2 - 120 121,72 16,04 
- 104 119,54 16,32 

3 
No aplica, ja que l’angle azimut més petit és superior a 120º. 

Taula 9. Càlculs per a les pèrdues d'ombres per l'edifici H 

- Edifici més alt de l’ETSAB: 
 
Zona Azimut [º] D [m] Elevació [º] Δ A [m] 

1 
120 52,13 22,88  

 
22 

52,16 37,05 30.70 

2 
120 43,08 27,05 

107,76 51,67 23,06 

3 No aplica, ja que l’angle azimut més petit és superior a 120º. 

Taula 10. Càlculs per a les pèrdues d'ombres per l'ETSAB 

 
Donats aquests resultats i dibuixats al diagrama del Sol, els càlculs posteriors són els 
següents: 
 

1. Cada lletra i número del diagrama tenen un coeficient que els correspon segons la 
inclinació de les plaques solars i l’azimut. 

2. S’ha d’aplicar la proporció ocupada, en general s’usen només 1/4, 1/2, 3/4 i 1. 
 
Per a l’edifici H tenim: 
 
Pèrdues per ombres = 0,25 · B9 + 0,75 · B11 + 0,5 · C9 + C11 + 0,75 · D11 + D13  
    
 
Per a l’edifici d’arquitectura tenim: 
 
Pèrdues per ombres = 0,25 · A8 + 0,75 · B8 + A10 + B10 + B12 + C10 + D12 + D14  
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Interpolant per a les dues configuracions d’azimut, s’obtenen unes pèrdues per ombres de: 

 

 PÈRDUES PER OMBRES(%) 

AZIMUT EDFICI H EDFICI 
ARQUITECTURA 

TOTAL 

0º 0,90 2,46 3,36 

-17,98º 0,54 3,73 4,27 

Taula 11. Valors totals de les interpolacions dels coeficients 

I tenint en compte que el factor d’ombra (FS), és: 

𝐹𝑆 =  
100−𝑃è𝑟𝑑𝑢𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑗𝑎𝑡 (%)

100
     (Eq. 3) 

Obtenim: 

 

AZIMUT FS 

0º 0,97 

-17,98º 0,96 

Taula 12. Valors finals de factors d'ombra 
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A continuació segueix el diagrama de trajectòria del sol amb les ombres il·lustrades: 

 

 
  

Fig. 14. Diagrama de trajectòria del Sol per el pavelló G 
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6.3.2. Factor de irradiació (FI) 

El factor d’irradiació cal calcular-lo quan la inclinació de les plaques (β) no és l’òptima per tal 
de quantificar les pèrdues que aquesta variació provoca. Per fer-ho s’aplica la següent 

fórmula:  

FI = 1 – [1,2 x 10-4 (β-βopt)2 + 3,5 x 10-5 α2]    per a valors 15º < β < 90º  (Eq. 4) 

 

FI = 1 – [1,2 x 10-4 (β-βopt)2]  per a valors β ≤ 15º   (Eq. 5)  

 

On: 

βopt  Angle d’inclinació òptima, en graus  

α Angle azimut, en graus 

En aquest cas, un dels dos angles d’inclinació proposats, -17,97º, discerneix de l’òptim i per 

tant, s’aplica la primera equació, d’on s’obté un valor de FI de 0,9887. Equival a unes 
pèrdues de 0,0113%, ja que aquestes, en %, vénen donades per l’equació: 

Pèrdues per inclinació (%) = 1 – FI  (Eq. 6) 

 

6.3.3. Total de pèrdues 

En qualsevol cas, s’ha de complir sempre, segons el cas que apliqui, que les pèrdues siguin 

com a màxim les establertes en la taula següent [4]:  

 
 TIPUS DE PÈRDUA 

Orientació i 
inclinació (OI) 

Ombres (O) TOTAL 
(OI + O) 

General 10 % 10 % 15 % 

Superposició 20 % 15 % 30 % 

Integració 
arquitectònica 

40 % 20 % 50 % 

Taula 13. Valors màxims de pèrdues permesos 
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El cas que s’aplica en aquest estudi és el general. Quan els mòduls compleixen una doble 
funció, generar energia i a més a més, substituir algun element constructiu per a funcions de 
revestiment, tancament o ombrejat, es classifiquen com a integració arquitectònica dels 
mòduls. Quan els mòduls es col·loquen de forma paral·lela a l’envoltant de l’edifici, però 

sense la funció arquitectònica, la col·locació dels mòduls es denomina de superposició. 

Així doncs, tal com es mostra a la taula següent, les pèrdues totals compleixen el cas 
general i individualment tant les d’orientació i inclinació com les d’ombres: 

 
 TIPUS DE PÈRDUA 

Orientació i 
inclinació (OI) 

Ombres (O) TOTAL 
(OI + O) 

0º 0 %  3,36 % 3,36 % 

-17,98º 0,0113 %  4,27 % 4,28 % 

Taula 14. Pèrdues totals segons el tipus i la inclinació 
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6.4. Elecció de les plaques solars fotovoltaiques  

Per a dur terme el conjunt generador de la instal·lació solar proposada es decideix utilitzar el 
panell més comú per un tipus d’aplicació com la d’aquest estudi: un de policristal·lí.  

Com que l’ús i la col·locació de les plaques no exigeix cap mena de dificultat especial, 
queden descartades d’entrada els panells fotovoltaics de pel·lícula fina a causa de la seva 
ineficiència respecte als altres. 

Llavors, a la pràctica, la diferència entre el monocristal·lí i el policristal·lí és mínima. Els 
primers són una mica més eficients, tot i que la diferència és molt petita (de 2% a un 5% 
aproximadament), i com a conseqüència, necessiten una àrea lleugerament inferior per 
aconseguir una mateixa potència. Tenen una vida útil més llarga però són més sensibles a 
les avaries del circuit sencer per temes d’ombres, pols i neu. També funcionen millor en 

condicions de poca llum, tot i que no és el nostre cas. 

En canvi, l’avantatge i motiu principal de l’elecció del policristal·lí és que és notablement més 
econòmic pel seu procés de fabricació molt més simple. 

L’elecció de la marca de la placa s’ha dut a terme de la següent manera: 
1. Elaboració d’una taula amb alguns models i marques amb les principals 

característiques. (Veure annex A)  
2. Elegint els de potència superior, d’uns 300-330 W aproximadament per maximitzar 

els guanys. 
3. Tenint en compte la ràtio €/W. 
4. Descartant els panells dels quals no és fàcil obtenir-ne la fitxa tècnica. 
5. Dimensions raonables. 

Cal fer esment que l’eficiència no ha estat un paràmetre a considerar realment en aquest 

procés. Això és degut al fet que aquest concepte només implica més àrea de panell per 
obtenir la potència de la placa si el valor és més baix. És a dir, un tema de mides. 

Finalment el model triat és el A-330P GSE de 72 cèl·lules policristal·lines de la marca 
ATERSA. La seva fitxa tècnica es troba en l’annex B, però les principals característiques són 
les següents: 
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Potència pic (Pmp) 330 W 

Tensió màxima potència (Vmp) 37,40 V 

Corrent a màxima potència (Imp) 8,83 A 

Tensió de circuit obert (Voc) 45, 80 V 

Corrent de curtcircuit (Isc) 9,33 A 

Eficiència del mòdul 17,00% 

Tolerància de potència 0/+5 % 

Temperatura de funcionament normal de la cèl·lula 45±2 ºC 

Taula 15. Principals característiques elèctriques de la placa A-330P GSE 

 

Dimensions 1956x992x40 mm 

Pes (±0,5 kg) 26,50 kg 

Màxima càrrega estàtica frontal (neu i vent) 5.400 Pa 

Màxima càrrega estàtica posterior (vent) 2.400 Pa 

Taula 16. Principals especificacions mecàniques de la placa A-330P GSE 

Potència pic (Pmp): És la potència màxima obtinguda en condicions estàndard de mesura. 
És el producte del corrent de màxima potència i la tensió de màxima potència. És mesurada 
a condicions estàndards de 25ºC i una intensitat de radiació de 1.000 W/m2. 

Corrent (Imp) i tensió màxima (Vmp): Corrent i tensió capaços de proporcionar la potència 
pic. 

Corrent de curtcircuit (Isc): És la màxima intensitat que es pot obtenir en condicions 
normals. Consisteix en el corrent que passa pel circuit suposant que no existeix en ell cap 
resistència addicional, i per tant, la caiguda de potencial és nul·la. 

Tensió  de circuit obert (Voc): Voltatge màxim que es podria mesurar, que seria quan el 
circuit es considerés obert i per tant, la resistència entre els borns fos infinita. 
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6.5. Disseny de la instal·lació 

Per al disseny de la instal·lació, és a dir, la col·locació dels panells, s’han tingut en compte 
diversos aspectes: 

1. Disposició de les plaques en horitzontal, ja que la projecció de les ombres és menor i 
la limitació d’espai és al llarg de la coberta i no d’amplada. 

2. Distància entre files de plaques solars per evitar ombres entre elles. 
3. Distància respecte diferents obstacles que existeixen a la coberta. 
4. Àrea lliure als costats de les estructures que es consideren obstacles de la coberta. 

Aquesta consideració és efectuada, ja que si aquestes necessiten una futura 
modificació o adaptació, es puguin dur a terme al llarg dels laterals i continuïn sense 
afectar a les plaques per l’ombra generada. 

5. Distància de seguretat de 1,50 m respecte al marge de la coberta perquè continuï 
sent accessible. 

6. Orientació de les plaques respecte al sud (angle azimut); en aquest projecte 
s’estudien dues configuracions diferents. 

Per al càlcul d’ombres s’utilitza la següent expressió extreta de la IDAE [4]: 

d = 
ℎ

𝑡𝑎𝑛 (61 º−𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑)
    (Eq. 7) 

On: 
d  Distància entre el final d’un obstacle i el principi de l’objecte. 

h  Alçada vertical de l’objecte que projecta l’ombra. 

La latitud en el nostre cas és de 41,38º. 

 

 Distància entre files de panells fotovoltaics 
  
Tenint en compte que els panells col·locats horitzontalment fan 992 mm d’alt, la distància 

entre files ve donada per l’esquema següent: 
 
  
 

 

 

 
 

Fig. 15. Esquema pel càlcul d'ombres entre panells 
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D’on: 
h = 516,55 mm 

d = 1449,04 mm 
 
Per tant, la distància entre files s’estableix d’1,50 m. 
 

 Distància respecte obstacles de la coberta 

A la coberta s’identifiquen 6 obstacles tal com es veu a la Fig. 7, però tan sols n’afecten 5. 
L’ombra del que està situat a l’extrem nord no interfereix amb la instal·lació. 

Per falta d’informació, no s’ha pogut obtenir les alçades exactes dels elements que es troben 

al sostre de l’edifici del pavelló G; és per això, que s’han suposat a partir de la informació 
obtinguda del Google Maps i la funció d’aquests. Cal dir, però, que en tots s’han considerat 

uns centímetres més de marge per tal de garantir un factor de seguretat en els càlculs.  

Per als quatre obstacles situats al mig de la coberta es conta aproximadament 1,20 m 
d’alçada, ja que són elements extractors d’aires. Per l’últim, el més a l’extrem sud, es conta 

uns 0,50 m donat que són canonades. 
 
Així doncs, i aplicant la mateixa fórmula (Eq. 7) que anteriorment, la distància de les plaques 
respecte a els quatre elements situats al mig és de 3,37 m, per tant, es considera 3,50 m. 
Per a les canonades, la distància serà d’1,40 m, i arrodonint-ho, es considera 1,50 m 
respecte d’elles. 
 

 Configuració 1: azimut 0º 
 
De nord a sud: (TOTAL 60) 
 
ZONA 1: 1 fila de 2 panells  

ZONA 2: 5 files de 5 panells i una d’1 

ZONA 3: 4 files de 5 panells, 1 fila de 3 panells i una fila d’1 panell 

ZONA 4: 1 fila de 5 panells 

ZONA 5: 1 fila 3 panells 
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 Configuració 2: azimut -17,98º 
 
De nord a sud: (TOTAL 70) 
 
ZONA 1: 1 fila de 5 panells  

ZONA 2: 6 files de 5 panells 

ZONA 3: 5 files de 5 panells 

ZONA 4: 1 fila de 5 panells 

ZONA 5: 1 fila de 5 panells 

 
A l’annex C es troba el plànol de la coberta amb les plaques col·locades per a cada 

configuració. 
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6.6. Connexions en sèrie-paral·lel dels panells 
Tot i la col·locació física dels panells, s’han d’agrupar de manera que es creïn branques 

d’associacions en sèrie i aquestes estiguin en paral·lel amb les altres. Els paràmetres de 
tensió, intensitat i potència de les associacions es calcula de la manera següent:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Per a cada branca: 
 

Vbranca  = Ns · Vn  (Eq. 8) 

ibranca  =  in   (Eq. 9) 

 
Per al conjunt: 

VTOTAL  = Vbranca  (Eq. 10) 

iTOTAL  =  ibranca · Np  (Eq. 11) 

PTOTAL = VTOTAL · iTOTAL  (Eq. 12) 

 
  

Ns: número de 
mòduls en sèrie 

Np: número de 
branques en 
paral·lel 

Fig. 16. Esquema de connexions de les plaques 
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Per a assolir tensions suficientment grans per a la connexió amb un sol inversor s’han fet les 

associacions següents (en condicions nominals): 

 
Ns Np Vbranca Ibranca VTOTAL iTOTAL PTOTAL 
12 5 448,80 V 8.83 A 448,80 V 44,15 A 19.800 W 

Taula 17. Valors dels paràmetres del circuit de la configuració d'orientació 0º 

 

 

 

 

6.7. Elecció dels inversors  

Per simplicitat, s’opta per l’elecció d’un inversor trifàsic per a tot el parc generador, ja que la 
potència és suficientment elevada. En ambdues opcions per l’inversor trifàsic de la marca 
Fronius. En concret pel model Fronius Symo, ja que aquest té diverses versions en 
diferències de potències de 2,50 a 2,50 kW que ha servit per a les dues configuracions 
d’azimut i a més a més, tota la informació, tant tècnica com econòmica és accessible. (Veure 
fitxa tècnica a l’annex D) 
 

 Configuració azimut 0º  
 
 

Potència nominal 19,80 kW  
Tensió de funcionament (50 ºC)1 401 V 

Intensitat de funcionament (50 ºC)2 44 A 

Taula 19. Dades elèctriques del conjunt de la configuració 1 

 
Com la potència nominal és la ideal, i per tant, no es treballa mai en aquesta, és normal 
subdimensionar l’inversor; aproximadament es conta un 80% de la potència nominal. Això 
són 15,9 kW i l’inversor trifàsic elegit és el model Symo 17.5-3-M, amb una potència de 
sortida de 17,5 kW. Les seves característiques principals són les que es mostren  a 
continuació: 
  

                                                
1 Dada obtinguda amb el PVSyst. 
2 Dada obtinguda amb el PVSyst. 

Ns Np Vbranca Ibranca VTOTAL iTOTAL PTOTAL 
14 5 523,60 V 8,83 A 523,60 V 44,15 A 23.100 W 

Taula 18. Valors dels paràmetres del circuit de la configuració d'orientació -17,98º 
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Màxima intensitat d’entrada total 51,0 A 

Rang de tensió MPP 370 - 800 V 
Mínima tensió d’entrada 200 V 
Màxima tensió d’entrada 1.000 V 

Rendiment  97,8 % 

Taula 20. Característiques del Symo 17.5-3-M 

 
 Configuració azimut -17,98º  

 
 

Potència nominal 23,10 kW 
Tensió de funcionament (50 ºC)3 467 V 

Intensitat de funcionament (50 ºC)4 44 A 

Taula 21. Dades elèctriques del conjunt de la configuració 2 

 
En aquest segon cas, aplicant el subdimensionament, obtenim una potència de 18,5 kW; per 
tant, triem el model Symo 20.0-3-M que compta amb una potència de sortida de 20 kW. Les 
seves característiques principals són les següents: 
 

Màxima intensitat d’entrada total 51,0 A 
Rang de tensió MPP 420 – 800 V 

Mínima tensió d’entrada 200 V 
Màxima tensió d’entrada 1.000 V 

Rendiment  97,9 % 

Taula 22. Característiques del Symo 20.0-3-M 

 
  

                                                
3 Dada obtinguda amb el PVSyst 
4 Dada obtinguda amb el PVSyst 
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6.8. Cablejat 

El cablejat d’una instal·lació fotovoltaica ha de ser d’alta qualitat i tenir una vida útil de 30 
anys entre d’altres. Segons la IDAE, ha de complir la norma espanyola UNE 21123, que 
inclou altres normatives europees com la IEC, ISO i CENELEC. Els principals punts són els 
següents: 

Resistència a la intempèrie: 

 La temperatura màxima que pot assolir el conductor ha de ser de 120 ºC. 
 Ha de resistir a temperatures extremes, la mínima de 40ºC (segons la norma IEC 

60811) 
 Resistència als rajos ultraviolats. 
 Resistència a l’ozó (segons la norma IEC 60811-2-1). 
 Resistència a l’absorció d’aigua (segons la norma IEC 60811-1-3). 

Resistència mecànica: 

 Resistència a l’impacte (segons la norma IEC 60811-1-4). 
 Resistència a l’abrasió (segons la norma EN 50305). 
 Resistència a l’esquinçament (segons la norma IEC 61034-2). 

Aspectes relacionats amb la seguretat i la protecció medi ambiental: 

 Lliure d’halògens (segons les especificacions IEC 60754-1). 
 Baixa emissió de gasos corrosius (segons la norma IEC 60754-2). 
 Baixa opacitat de fums (segons la norma IEC EN 61034-2). 
 No propagador d’incendis (segons la norma IEC 60332-3). 

A  més a més, queda especificat en el Pliego de condiciones Técnicas de Instalaciones 
Conectadas a Red els següents punts: 

 Els positius i negatius de cada grup de mòduls es conduiran per separat i protegits. 
 Els conductes seran de coure i tindran la secció adequada per 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 a l’1,50%. 

 El cable tindrà la longitud necessària per no generar esforços en els diversos 
elements ni possibilitat d’enganxada pel trànsit normal de persones. 

 Els conductors seran íntegrament d’aïllament 0,6/1 kV. 
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Totes les connexions de cables es faran en caixes estanques de classe II. 

A continuació, es procedeix a anunciar les fórmules de cada tipus de cablejat segons la seva 
ubicació i el tipus de corrent (CC o CA).  

Primer es fa un càlcul segons la caiguda de tensió apte [6]. Després es calcularà segons el 
criteri de màxim corrent admissible que ve regulat per la  ICT-BT-19 del REBT [7]: 
Instalaciones Interiores o Receptoras. S’agafarà el valor de secció que compleixi ambdós 

criteris. 

De la secció obtinguda per la fórmula, si aquesta no està regulada, s’utilitzarà la secció 

immediatament superior segons la IEC 60228 (Norma Internacional de la Comissió 
Electotècnica Internacional per a Conductors de Cables Aïllats). 

Per a la consideració de les longituds necessàries de cablejat en cada cas, al no tenir 
informació suficient ni plànols de l’edifici, s’ha decidit establir el criteri següent: 

1. Els cables d’unió de cada branca de panells solars, és a dir, en corrent continua, es 

troben al centre de la instal·lació, on es perforarà la coberta i baixarà fins al pis 
inferior, a uns 3 m d’altitud. 
 
Per a tal d’unificar tots els cables, s’agafa el de longitud major en el cas de les 
branques amb corrent continu: 55 m.  
 
La unió de totes les branques unides i l’inversor es farà amb un cablejat 

aproximadament de 5 m.  
 

2. En aquest pis, l’última planta del Pavelló G, es trobarà l’inversor trifàsic, on el cablejat 
resultant (CA) s’unirà amb el mínim cablejat possible (pràcticament nul), a la xarxa 

de l’ETSEIB.  
 
Es considera una instal·lació de tipus E: cable multi conductor a aire lliure. Distància 
al mur ≥ 0,3· Ø del cable. I l’aïllament de polietilè reticulat (XPLE).  
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6.8.1. Circuit de corrent continu 

El corrent continu comprèn la connexió dels panells entre ells i l’inversor. Tot el 
cablejat de continu ha de ser de doble aïllament i adequat per al seu ús a la 
intempèrie, amb una secció mínima de 2,5 mm2. La fórmula a aplicar és la següent: 
 

𝑆 = 3,448
𝐿·𝐼

𝑉𝑎𝑏· ∆𝑉
                      (Eq. 13) 

On: 
S  Secció, en mm2 

L  Longitud de línia entre els punts a i b, en m 
I  Intensitat de corrent, en A 
Vab  Tensió entre els punts a i b, en V 
ΔV  Caiguda de tensió entre els punts a i b, en %  
 

 Cablejat entre panells en sèrie 
 
 

Configuració Intensitat de la 
branca (I) 

Tensió de la 
branca (Vab) 

Caiguda de 
tensió en la 
branca (ΔV) 

Secció 
 

Azimut 0 º 8,83 A 448,80 V 1,50 % 2,48 mm2 
Azimut -17,98 º 8,83 A 523,60 V 1,50 % 2,15 mm2 

Taula 23. Secció segons caiguda de tensió entre panells 

 
 

Configuració Intensitat de la 
branca (I) 

Secció 
 

Azimut 0 º 8,83 A 1,50 mm2 
Azimut -17,98 º 8,83 A 1,50 mm2 

Taula 24. Secció segons intensitat màxima entre panells 

Per tant, s’agafarà un cable amb una secció de 2,50 mm2 per a les dues configuracions. 
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Unió dels panells amb l’inversor trifàsic 
 

Configuració Intensitat de la 
branca (I) 

Tensió de la 
branca (Vab) 

Caiguda de 
tensió en la 
branca (ΔV) 

S (en funció de 
L) 

Azimut 0 º 44,15 A 448,80 V 1,50 % 1,15 mm2 
Azimut -17,98 º 44,15 A 523,60 V 1,50 % 0,95 mm2 

Taula 25. Secció segons caiguda de tensió entre la unió de panells i l'inversor trifàsic 

 
 

Configuració Intensitat de la 
branca (I) 

Secció 
 

Azimut 0 º 44,15 A 4 mm2 
Azimut -17,98 º 44,15 A 4 mm2 

Taula 26. Secció segons intensitat màxima entre la unió de panells i l'inversor trifàsic 

Per tant, s’agafarà un cable amb una secció de 4 mm2 per a les dues configuracions. 

6.8.2. Circuit trifàsic  

Per al cablejat del corrent trifàsic, que és el que surt de l’inversor ja fins a connectar-se a la 
xarxa de l’escola, es considera una longitud mínima, que es pot aproximar a 0 m. Per això, 
el criteri segons la caiguda de tensió, que va en funció de la longitud, no s’aplica en aquest 

cas. 

Si consultem les dades de l’inversor, la connexió amb aquest per la part de corrent altern, es 
pot fer amb seccions de cablejat des de 2,50 mm2 fins a 16 mm2. Per altra banda, cadascun 
dels inversors té una intensitat màxima de sortida. Tenint en compte aquestes dues 
intensitats i el criteri del màxim corrent admissible tenim: 

Configuració Intensitat màxima 
de sortida 

Secció 
 

Azimut 0 º 25,30 A 2,50 mm2 
Azimut -17,98 º 28,90 A 2,50 mm2 

Taula 27. Secció segons intensitat màxima que surt de l'inversor 

Per tant, s’usarà un cable de secció  2,50 mm2 . 
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6.9. Posada a terra 

Els criteris de la posada a terra de la instal·lació venen regulats per la ITC-BT-18 
Instalaciones de puesta a tierra del REBT [7]. 

L’objectiu d’aquest tipus d’instal·lació, la qual és obligatòria, és protegir principalment les 
persones de possibles contactes indirectes. En l’àmbit elèctric, equilibra els potencials 
elèctrics de diferents components de la instal·lació, redueix i elimina possibles diferències de 
potencial entre elements com suports i estructures i facilita una conducció de baixa 
impedància entre les parts d’un sistema elèctric per coordinar els aparells de protecció. A 

més a més, condueix possibles descàrregues elèctriques degudes a fenòmens atmosfèrics 
com llamps i és capaç de minimitzar les interferències en sistemes de comunicació. 

Els elements com cables de connexió a terra que estan a l’aire lliure han de ser protegits 

contra els efectes mecànics com poden ser: impactes, aixafament o cisalla. També han de 
ser protegits mitjançant canalitzacions o tubs per protegir-los de corrosions i altres efectes 
que produeixen les condicions atmosfèriques adverses. 

Les parts de la instal·lació que hauran d’anar connectades a terra són les següents: 

- Conjunt de panells fotovoltaics incloent el marc i l’estructura així com altres elements 

metàl·lics de suport. 
- Parts del circuit elèctric amb corrent altern. 
- Qualsevol instal·lació i el seu suport que superi els 48 V. 

Els elements que formen la posada a terra són els següents: 

 Preses de terra: Són els elèctrodes, fets de material conductor, generalment 
metàl·lics, que estan totalment en contacte amb el terra. Aquestes serveixen per 
catalitzar, absorbir i dissipar corrents no desitjats o d’origen atmosfèric per dirigir-los 
cap a terra. 
 
Els principals tipus d’elèctrodes utilitzats són: barres, tubs, platines i conductors 

nuus, plaques, anells o malles metàl·liques, armadures de formigó enterrades (a 
excepció d’armadures tensades) o qualsevol altra estructura enterrada que sigui 
òptima per aquest ús. La profunditat a la qual estaran enterrades mai serà superior 
de 0,50 m. 
 
Per a la nostra instal·lació fotovoltaica, es proposa una presa de terra de tipus 
conductor de coure nuu (classe), de 35 mm2 i ha de complir les normes UNE 21022 i 
UNE-EN 60228.  
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 Conductors de terra: Són els conductors que uneixen els elèctrodes de la presa de 
terra amb els borns principals de la instal·lació de posada a terra. 

La secció d’aquests cables, com a mínim, ha de tenir les dimensions de la taula 
següent, extreta de la ITC-BT-18: 

TIPUS Protegit mecànicament No protegit mecànicament 

Protecció contra la 
corrosió (*) 

Mateix criteri que els cables 
de protecció (PE) 16 mm2 coure o acer 

galvanitzat 

No protegit contra la 
corrosió 

25 mm2 coure 

50 mm2 ferro 

(*) La protecció contra la corrosió pots obtenir-se mitjançant un envoltant 

Taula 28. Criteris de secció per cables de conducció de terra 

Tot i aquesta taula, la normativa recomana explícitament que la secció mínima del conductor 
de coure nuu enterrat sigui de 35 mm2. Així doncs, aquesta és la secció elegida per al 
conductor de posada a terra de la instal·lació. 

Perquè les connexions siguin elèctricament correctes, s’han de fer mitjançant grapes de 

connexió, soldadura aluminotèrmica o autògena. 

 Borns de posada a terra: En totes les instal·lacions de posada a terra hi ha d’haver 

un born principal al qual s’han d’unir els conductors de terra, els de protecció, els 

d’unió equipotencial principal. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Pont seccionador 

Conductor 

Born principal de terra 

Fig. 17. Unions dels borns de posada a terra [7] 
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La secció del pont seccionador i conductor de terra han de ser iguals, i si són de diferent 
material, equivalents.  

 Cablejat de protecció (PE): Uneix el conductor de terra amb les masses de la 
instal·lació per tal d’assegurar la protecció conta contactes indirectes. 

La secció del conductor de protecció PE, se segueix la taula següent, d’acord amb la UNE 

20460-5-54, apartat 543.1.1:  

Seccions dels conductors de fase 
o polars de la instal·lació 

S [mm2] 

Seccions mínimes dels 
conductors de protecció (PE) 

Sp [mm2] 

S ≤ 16 
16 ≤ S ≤35 

S > 35 

Sp = S (1) 
Sp = 16  
Sp = S/2 

(1) Amb un mínim de: 
2,5 mm2 si els conductors de protecció no formen part de la canalització 
d’alimentació i tenen una protecció mecànica 
4 mm2 si els conductors de protecció no formen part de la canalització 
d’alimentació i no tenen una protecció mecànica 

Taula 29. Criteri de secció del cable de protecció 

Si els valors resultants d’aplicar les fórmules de la taula resulten ser no normalitzats, s’utilitza 

la secció normalitzada superior més pròxima.  

Per tant, les seccions dels cables de protecció queden: 

- CIRCUIT DE CORRENT CONTINU 

Cablejat entre panells en sèrie: 2,50 mm2 

Unió dels panells amb l’inversor trifàsic: 4 mm2 

- CIRCUIT TRIFÀSIC: 2,50 mm2 
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6.10. Proteccions 

Per protegir la instal·lació fotovoltaica se seguirà el REBT. 

 Protecció de sobreintensitats 

Segons la ITC-BT-22: Protecció contra sobreintensitats [7], tots els circuits han d’estar 

protegits contra sobreintensitats, ja sigui interrompent el circuit en un temps convenient o 
que estigui ja dimensionat per a sobreintensitats previsibles.  

Les sobreintensitats poden ser degudes a sobrecàrregues dels aparells utilitzats o per 
defectes d’aïllament de gran impedància. També per curtcircuits o descàrregues elèctriques 
atmosfèriques. Així doncs, aquest tipus de protecció inclou tant la protecció contra 
sobrecàrregues i contra curtcircuits.  

Per a aquest fi, s’utilitzen dispositius com fusibles calibrats i interruptors automàtics 

omnipolars del tipus magnetotèrmics, els quals protegeixen al mateix temps curtcircuits i 
sobrecàrregues. 

Per a la nostra instal·lació es proposen dos magnetotèrmics i un fusible per al final de cada 
branca de panells solars en sèrie [6]: 

- Fusibles 

Un fusible és un dispositiu constituït per un filament o làmina de metall o aliatge amb un baix 
punt de fusió. Aquest s’usa de forma que arribat a una certa sobreintensitat de corrent 
elèctric en un circuit, es fongui a causa de l’efecte Joule, obrint el circuit i conservant la 

integritat dels altres dispositius i conductors de la instal·lació. 

Tot hi haver diversos tipus de fusibles, es proposa utilitzar el gL, que és el més general. 

Perquè el dispositiu protegeixi el cable conductor contra sobrecàrregues s’ha de complir les 

condicions següents: 

IB ≤ In ≤ Iz  (Eq. 14) 

I2 ≤ 1,45 Iz  (Eq. 15) 

On: 
IB  Intensitat per la qual s’ha dissenyat el circuit segons la previsió de càrregues 
Iz  Intensitat màxima admissible en funció del sistema d’instal·lació utilitzat 
In  Intensitat assignada al dispositiu de protecció 
I2  Intensitat de funcionament que assegura la protecció per a un temps llarg. En aquest 

cas I2 = 1,9 In, ja que la intensitat de funcionament està compresa segur entre 4 A  < 
In < 16 A. 
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Iz és la intensitat màxima permesa al cable, per a corrent continua, calculat a l’apartat 

anterior amb la secció normalitzada de 2,50 mm2. 
 
Per tant queda:  

Configuració 1: 
8,83 A ≤ In ≤ 8,87 A 

1,9 · 8,83 A = 16,78 A ≤ 12,87 A 

 
Configuració 2: 

8,83 A ≤ In ≤ 10,35 A 

1,9 · 8,83 A = 16,78 A ≤ 15 A 

 
 
 

- Interruptor automàtic magnetotèrmic 

Igual que un fusible, un interruptor automàtic magnetotèrmic també protegeix un circuit de 
sobrecàrregues i curtcircuits. És capaç d’interrompre el corrent elèctric d’una instal·lació si 

aquest sobrepassa un màxim. Tal com diu el seu nom, combina l’efecte magnètic i el tèrmic 
(efecte Joule); consta d’un electroimant i una làmina bimetàl·lica connectats en sèrie. 

En la instal·lació proposada, se’n necessiten dos: un al final de les branques (de corrent 

continu), i un altre en el circuit trifàsic, després de l’inversor on totes les branques ja estan 

unides. 

Igual que els fusibles, segueixen les mateixes fórmules: 

    IB ≤ In ≤ Iz             (Eq. 14) 

I2 ≤ 1,45 Iz   (Eq. 15) 

Però en canvi, aquests interruptors compleixen sempre I2 = 1,45 In.  

1. Magnetotèrmic al final de les branques (CC)  

En ambdues configuracions de plaques, la intensitat de totes les branques en paral·lel és 
44,15 A, per tant, IB = 44,15 A. 

Per a la intensitat màxima Iz, s’ha de calcular, a partir de l’expressió de la  secció 
normalitzada obtinguda a l’apartat anterior per al cablejat de CC: 

Iz =  
 𝑆𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑡𝑧𝑎𝑑𝑎 · 𝑉𝐴𝐵 · 𝛥𝑉

𝐿 · 3,448
                     ( Eq. 13) 
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On: 
Snormalitzada Secció normalitzada obtinguda a l’apartat de cablejat, per al circuit en CC, en 

mm2 
VAB  Tensió de cada branca, en V 
ΔV  Caiguda de tensió. 1,50 % 
L  Longitud d’aquest tram de cablejat, en m 

 

Per tant, s’haurà d’usar un magnetotèrmic contingut en el següent rang: 

Configuració 1: 44,15 A ≤ In ≤ 156,19 A 
Configuració 2: 44,15 A ≤ In ≤ 182,23 A 

 

 

2. Magnetotèrmic en corrent trifàsic  
 

Configuració 1: 25,30 A ≤ In ≤ 31  A 
Configuració 2: 28,90 A ≤ In ≤ 31 A 
 

 
 Protecció contra sobretensions 

La instrucció ITC-BT-23: Protecció contra sobretensions [7], tracta sobre la protecció de les 
instal·lacions elèctriques contra sobretensions transitòries que es transmeten per les xarxes 
de distribució i que s’originen, fonamentalment, com a conseqüència de les descàrregues 
atmosfèriques, commutacions de xarxa i defectes en aquestes. 

Com a causes atmosfèriques s’entenen en aquest cas: la caiguda d’un raig sobre la línia de 

distribució o proximitats, el funcionament d’un sistema de protecció externa contra 
descàrregues atmosfèriques situats a l’edifici o proximitats o la incidència directa d’una 

descàrrega atmosfèrica al mateix edifici, o a les proximitats (fins a 50 m). 

Els encarregats de la seguretat contra sobretensions són els aïllaments dels equips, la xarxa 
de posada a terra i els dispositius de protecció conta sobretensions. 

- Descarregador de sobretensions 

El dispositiu utilitzat en instal·lacions fotovoltaiques per a aquesta fi és el descarregador de 
sobretensions. 

Els més utilitzats són els de tipus 1 i 2. El més recomanat en aquest tipus d’aplicació és el de 

tipus 2. Es connecta en la primera part del circuit, després de l’interruptor automàtic 
magnetotèrmic de CC. Així i tot, en edificis amb perill de descàrrega directa de llamps o amb 
un parallamps instal·lat, es recomana a part, la instal·lació d’un descarregador de tipus 1. 
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L’elecció del dispositiu és de la tensió en buit de cada branca, ja que serà el moment de 

màxima intensitat permesa. Per tant, en el nostre cas, s’hauria de buscar un descarregador 

de tensions amb una tensió nominal superior a 549,60 V o 641,20 V en la primera i la 
segona configuració proposada respectivament. 

 

 Protecció contra contactes indirectes 

La ITC-BT-24: Protecció sobre els contactes directes i indirectes [7], descriu les mesures 
destinades a la protecció de contactes directes i indirectes. En concret la protecció contra 
contactes indirectes suposa el tall automàtic de l’alimentació quan apareix un error que 

pugui esdevenir un risc. A part, ha d’existir una bona coordinació entre aquesta protecció i 
les connexions a terra. 

- Interruptor diferencial trifàsic 

Aquest funciona amb un mecanisme electromecànic de tal manera que es desconnecta 
automàticament quan detecta una derivació o defecte a terra major que la seva sensibilitat 
predeterminada. 

La intensitat nominal serà superior a 25,30 A o 28,90 A i segons el REBT, el punt de tall ha 
de ser sempre inferior a 30 mA. Existeixen diferents tipus de classes d’interruptor diferencial, 

en aquest cas es recomana el de classe B; protegeixen contra corrents de fuga alternes i 
polsants. 

 

 Protecció contra desequilibris de freqüència i tensió 

Poden existir diversos desequilibris de freqüència i tensió perillosos per al circuit, per això es 
col·loquen relés per a protegir tant el circuit com els receptors.  

- Interruptor automàtic trifàsic de protecció contra desajustos de freqüència i tensió 

Aquests es col·loquen en la part de corrent altern trifàsica just després de l’inversor. Les 

seves funcions són: 

 Protecció davant d’un fallo o falta d’una fase. 
 Protecció quan es produeixen alteracions de seqüència de fases respecte a la 

configuració inicial concreta. 
 Protecció de desequilibris entre fases.  
 Regulació de la caiguda de tensió (entre 2,50% i 10%). 
 Regulació de la sobretensió de línia (entre +5% i +15%). 
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 Interruptor seccionador trifàsic  

Un interruptor seccionador trifàsic és un dispositiu amb un principi electromecànic que és 
capaç de separar de forma mecànica el circuit elèctric de la seva alimentació per garantir un 
aïllament elèctric. Poden anar acompanyats de fusibles.  

La seva elecció anirà en funció de la màxima intensitat que pot suportar el circuit. La màxima 
que pot generar l’inversor trifàsic és de 25,30 A o 28,90 A, per tant, es triarà el d’intensitat  

nominal superior més proper. 

 

 Díodes  

Per a més seguretat, al final de cada branca de mòduls en sèrie, es col·loca un díode 
rectificador. Aquest dispositiu és un component electrònic amb dos terminals que només 
permet la circulació de corrent elèctric en un sentit, impedint així que l’electricitat torni cap a 

la instal·lació generadora fotovoltaica.  

Per a cada branca, com a màxim passaran 549,60 V o 641,20 V segons la configuració, i 
una intensitat de 9,33 A. Així doncs, el díode s’ha de triar segons aquestes condicions. 

6.11.  Instal·lació de materials 

Els sistemes d’instal·lació, així com els materials s’escolliran seguint les instruccions 

tècniques [7]: 

- ITC-BT- 20: Sistemes d’instal·lació 
- ITC-BT-21: Tubs i canals protectors 

 
Aquest estudi no entra dins l’abast del projecte per falta de coneixements precisos sobre 
la possible instal·lació i plànols detallats del lloc en concret. 
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6.12.  Esquema del sistema 
A continuació es mostra un esquema del sistema elèctric amb les seves proteccions. 
L’esquema s’ha fet d’acord amb la configuració 2. L’única diferència és que aquest té 14 
panells a cada branca i l’esquema de la configuració 1, en té 12 per branca. 
 
La taula següent mostra els elements que constitueixen el sistema: 
 

Nomenclatura Descripció 

G Mòduls fotovoltaica, connexió sèrie-paral·lel 

D Díodes de seguretat 

F Fusibles de protecció, un per branca 

QF1 Interruptor automàtic magnetotèrmic 

F1 Descarregador de sobretensions  

Q1 Interruptor d’aïllament 

INV Inversor 

QF2 Interruptor automàtic trifàsic de protecció contra desajustos de 
freqüència i tensió 

QF3 Interruptor automàtic magnetotèrmic trifàsic 

Q2 Interruptor seccionador trifàsic 

C Comptador  
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Fig. 18. Esquema elèctric de la instal·lació fotovoltaica proposada 

Injecció a la xarxa de l’edifici 
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7. Anàlisi de la producció energètica  

En aquest apartat es comparen els resultats principals obtinguts a partir dels tres mètodes 
de càlcul: 

- Mètode analític 
- Simulació amb el PVsyst (Veure annex E) 
- Simulació amb l’HelioScope (Veure annex F) 

S’han exclòs les pèrdues per inclinació, ja que aquesta en tots els casos és la mateixa per a 
cada configuració. 

7.1. Performance ratio 

El performance ratio (PR) és el rendiment real global de la instal·lació. En ell es contemplen 
les pèrdues d’eficiència energètica degudes, entre d’altres, a: 

- L’efecte de la temperatura en les cèl·lules fotovoltaiques. 
- La dispersió que representen els mòduls, és a dir, la desviació sobre els valors 

estàndards en condicions normals. Entre un 3% i un 5% es consideren 
dispersions acceptables.  

- Efecte de la brutícia i pols que es pot dipositar sobre els mòduls solars. Valors 
normals poden ser de 2% a 8% depenent d’on estiguin col·locats. 

- Pèrdues pel cablejat, tant per la part de corrent continu com altern. 
- Pèrdues degudes a aturades temporals per a manteniment. 
- L’eficiència de l’inversor. 
- Errors en el seguiment del punt de màxima potència. 

 

CONFIGURACIÓ Mètode analític PVsyst HelioScope 

0º 77,50 % 82,58 % 75,40 % 

-17,98º 77,50 % 82,51 % 79,30 % 

Taula 30. Resultats del PR obtingut per les diferents metodologies 

Pel resultat analític s’ha pres el valor recomanat [6], que venia donat com a resultat general 
per a instal·lacions considerades mitjanes (de 5 kW a 100 kW). 
  



Pág. 58  Memòria 

 

7.2. Pèrdues per ombres 

A continuació s’exposen les pèrdues per ombres per a cada cas, la seva metodologia de 
càlcul està explicada a l’apartat 7.3.1. 

CONFIGURACIÓ Mètode analític PVsyst HelioScope 

0º 3,36 % 3,10  % 6,20 % 

-17,98º 4,27 % 2,90 % 5,70 % 

Taula 31. Resultats de les pèrdues per ombres obtingudes per les diferents metodologies 

7.3. Producció  

En aquest apartat es compara l’energia elèctrica obtinguda per cada mètode, es desglossa 

segons el mes de l’any i finalment se suma el total anual. 

La quantitat d’energia elèctrica produïda ve donada per la següent fórmula [4]: 

𝐸 =  
𝐺𝑑𝑚(𝛽,𝛼)·𝑃𝑚𝑝·𝑃𝑅

𝐺𝑐𝑒𝑚
   (Eq. 16) 

On: 
E  Energia elèctrica produïda, en kWh/mes 

Gdm (β,α) Valor mensual de la irradiació sobre el pla generador, segons els angles 

d’inclinació i orientació, en kWh/(m2·mes) 
Pmp  Potència pic del generador, en kWp 

PR  Performance ratio 

Gcem  Constant, 1 kW/m2 

 

Cal fer esment que les fonts de les quals s’obtenen les irradiacions globals són d’organismes 

oficials però diferents en els tres casos. En les simulacions, el mateix programa compta amb 

les seves fonts predeterminades. Aquestes han estat les següents: 

- Mètode analític: Atlas de Radiación Solar en España utilizando datos del SAF de 

Clima de EUMETSAT, de l’AEMET. 

- Simulació amb el PVsyst: Climate Monitoring Satellite Application Facility (CM SAF) 

de l’EUMETSAT.  

- Simulació amb l’HelioScope: Typicial Meteorological Year (TMY) del NSRDB. 
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a) Configuració 1: Azimut 0º 
 

 
ENERGIA ELÈCTRICA GENERADA 

kWh 

Mes Analític PVsyst HelioScope 

Gener 1.156,79 2.128,00 1.863,50 
Febrer 1.504,96 2.093,00 2.098,20 
Març 2.302,97 2.841,00 2.729,80 
Abril 2.921,93 2.392,00 2.762,30 
Maig 3.433,23 3.346,00 2.890,90 
Juny 3.646,00 3.330,00 2.793,20 
Juliol 3.889,57 3.539,00 3.045,90 
Agost 3.247,50 3.351,00 2.862,40 

Setembre 2.454,63 3.093,00 2.543,00 
Octubre 1.767,02 2.495,00 2.312,00 

Novembre 1.186,23 1.914,00 1.776,60 
Desembre 1.013,52 1.669,00 1.671,70 

TOTAL 28.524,35 32.193,00 29.349,50 
Taula 32. Producció d'energia elèctrica mensual i anual de la configuració 1 
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Fig. 19. Representació gràfica de la Taula 32 
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b) Configuració 2: Azimut -17,98º 

 

 
ENERGIA ELÈCTRICA GENERADA 

kWh 

Mes Analític PVsyst HelioScope 

Gener 1.320,58 2.418,00 2.168,50 
Febrer 1.718,05 2.401,00 2.418,30 
Març 2.629,05 3.201,00 3.159,20 
Abril 3.335,65 2.773,00 3.234,10 
Maig 3.919,34 3.910,00 3.414,70 
Juny 4.162,24 3.910,00 3.190,70 
Juliol 4.440,31 4.135,00 3.592,60 
Agost  3.707,32 3.899,00 3.349,80 

Setembre 2.802,18 3.575,00 2.970,50 
Octubre 2.017,22 2.838,00 2.654,70 

Novembre 1.354,19 2.140,00 2.057,50 
Desembre 1.157,02 1.914,00 1.930,80 

TOTAL 32.563,16 37.114,00 34.141,40 
Taula 33. Producció d'energia elèctrica mensual i anual de la configuració 2 
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7.4. Anàlisi dels resultats 

Un cop obtinguts els resultats, tot i ser lleugerament diferents entre ells, indiquen que les tres 
simulacions són vàlides. 

En primer lloc, si analitzem el performance ratio, podem veure que tots els valors oscil·len 
entre el 75,40% i el 82,58%, que comprèn el 77,50%, que és el valor estàndard que es dóna 
per instal·lacions d’aquesta mida. Les diferències són degudes molt probablement al fet que 
cada simulació té els seus valors predeterminats pels paràmetres que afecten a aquest 
coeficient. Cal destacar els valors més alts del PVsyst en comparació amb els de 
l’HelioScope, aquesta diferència segurament és deguda al fet que l’última simulació té en 

compte la situació i trajectòria dels cables i també al punt de connexió amb la xarxa, i per 
tant, sobretot en la primera configuració, on els segments de cables són menys uniformes, 
les pèrdues augmenten.  

Per altra banda, les pèrdues d’ombres, no són mai superiors al 6,20%, és un valor prou bo 
considerant que hi ha dos edificis al costat de gran alçada. Es pot comprovar que per a cada 
simulació per separat, les dues configuracions comparteixen un valor pràcticament igual de 
pèrdues. La simulació amb HelioScope és la que té valors més elevats, segurament perquè 
el disseny en aquesta simulació és molt menys exacte, ja que és automàtic a partir de certs 
paràmetres. En canvi, el PVsyst permet fer els dissenys amb 3D i mides exactes. 

Finalment, la producció anual també és lleugerament diferent en cada cas, però és fruit de la 
diferència en tots els paràmetres comentats i, a part, que la seva font de dades no és la 
mateixa. Això fa que tinguem un rang en lloc d’un valor concret a l’hora de donar els 

resultats. Aquesta idea pot ser bona ja que tot i poder fer aproximacions de producció, a la 
realitat cap any serà igual, ni aquesta pot ser prèviament calculada amb exactitud. 

S’observa que el resultat més optimista és el del PVsyst, i en concret per a la segona 
configuració, amb un azimut de -17,98º, que tindrà una producció d’uns 5kWh anuals 

superiors a la seva alternativa. 
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8. Estructura de suport dels panells 
Les estructures de suport són l’element mecànic que s’encarrega de suportar els captadors 

fotovoltaics. Segons l’ICAEN [8], aquestes estructures han de tenir en compte, com a mínim, 
els següents paràmetres:  

 
1. Estructures robustes, de llarga vida útil, que estiguin fabricades amb materials 

resistents a la intempèrie sense corrosió o fatiga i que no requereixin manteniment. 
2. Resistència mecànica a factors climatològics adversos com vent i neu, d’acord amb 

el CTE SE-AE Seguridad Estructural – Acciones en la Edificación [9].  
3.  Tan l’estructura en si com el sistema de fixació dels panells, ha de permetre 

dilatacions tèrmiques necessàries, sense transmetre càrregues que afectin la 
integritat dels captadors o la coberta. 

4. Capaç de suportar esforços mecànics de qualsevol classe de com a mínim 2.000 N. 
5. Els elements com cargols i altres accessoris han de ser resistents a esforços 

superiors a 2.500 N, resistents a l’oxidació i complementats amb volanderes 
sintètiques per tal d’evitar possibles defectes galvànics entre metalls. 

6. L’estructura i els marcs metàl·lics de les plaques solars es connecten a una presa de 
terra d’acord amb el REBT (MI. BT 039) [7]. 

7. Rapidesa i senzillesa de muntatge. 
8. Han de ser adaptables, permetent diverses possibilitats de subjecció. 
9. De cost adequat. 

 
En aquest cas s’han elegit unes estructures ja prefabricades en alumini. Es tracta dels 
suports per a instal·lació en coberta o de terra de la marca Sunfer Energy Structures  model 
CHA915XL, ja que disposen d’una àmplia gamma de nombre de panells que caben a 
l’estructura que s’adapta a les necessitats de cada cas.  
 
Material estructura Alumini 6005 T6 

Material cargols i subjeccions Acer inoxidable A2-70 

Espai per panell aproximat 2000 x 1000 mm 

Interval de grossor del mòdul fotovoltaic 35 – 50 mm 

Condicions de disseny: 
Sobrecàrrega màxima per neu 
Velocitat de resistència màxima al vent 

 

200 N/m2 

29 m/s 

Taula 34. Principals característiques de l'estructura CHA915XL 
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S’ha agafat de referència en la fitxa del model inclinat a 30º (Veure annex G) tot i que sota 
comanda és possible qualsevol configuració. Com són unes estructures comercialitzades a 
Espanya, es considera que es compleixen la normativa vigent anteriorment esmentada. A 
l’apartat 10 es calculen possibles sobrecàrregues sobre aquestes i les plaques. 
 
Així doncs, es requeriran, segons l’opció: 
 

Configuració Número i tipus de suports horitzontals 

 

1. Azimut 0º 
10 suports de 5 plaques 

2 suports de 3 plaques 

1 suport de 2 plaques 

1 suport d’una única placa 

2 Azimut -17,98 º 14 suports de 5 plaques 

Taula 35. Resum d'estructures requerides segons la configuració 
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9. Consideracions de sobrecàrrega dels diferents 

elements estructurals 

9.1.  Coberta 

És obligatori assegurar-se que la sobrecàrrega que suposa la instal·lació en la nostra 
coberta és viable a nivell estructural, és a dir, que la superfície és capaç de suportar el pes 
afegit que li suposen les plaques solars i els elements que l’acompanyen. 

A més a més, hi ha una sèrie de sobrecàrregues que ja afecten la edificació de manera 
habitual. Aquestes són: 

 Acció gravitatòria: A part dels elements de la instal·lació, la neu en les cobertes és un 
factor a tenir en compte alhora de pes extra. 

 Acció del vent: Produïda per pressions i succions que es poden original sobre la 
superfície. 

 Acció tèrmica: Deformacions degudes als canvis de temperatura. 
 Acció reològica: Produïda per la deformació dels materials al llarg del temps. 
 Acció sísmica: Possibles moviments sísmics del lloc geogràfic. 
 Acció del terreny: Es pot produir per l’efecte dels moviments del terreny que afecten 

zones de l’edifici en contacte amb ell. 

Generalment es considera la simultaneïtat de les accions, tot i les que més ens afectaran en 
el nostre cas seran les accions gravitatòries i l’acció del vent, per tant, seran les que 

calcularem. 

Aquesta càrrega addicional no pot ser superior a la sobrecàrrega d’ús amb la qual es va 

dissenyar la coberta. És per aquest motiu que es consulta el Codi Tècnic d’Edificació (CTE) 
[9], on tots els procediments pel càlcul de sobrecàrregues estan estipulats.  

En primer lloc, es necessita conèixer el màxim de sobrecàrregues admissibles que es poden 
col·locar a la coberta de la instal·lació per llei. Al Documento Básico SE-AE: Seguridad 
Estructural- Acciones en la edificación del CTE, trobem la taula 3.1 Valores característicos 
de las sobrecargas de uso. El cas d’estudi seria el següent: 
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Categoria d’ús Subcategoria d’ús Càrrega 
uniforme 
[kN/m2] 

Càrrega 
concentrada 

[kN] 

G Cobertes 
accessibles 

únicament per a 
la conservació 

G1 Cobertes amb 
inclinació inferior 

a 20º 

1 2 

Taula 36. Valors admissibles de sobrecàrrega per la coberta segons la normativa 

Així doncs, la taula indica que, com a màxim, es pot sobrecarregar el sòl amb 
aproximadament una densitat de 102,04 kg/m2 (1 kN/m2) i 204,08 kg (2 kN) de càrrega 
puntual. 
 

9.2.  Panells solars i estructura de suport 

Com la coberta ja ha estat dissenyada per suportar les adversitats climatològiques i 
geològiques de la zona, tan sols s’ha de calcular el que afegeixen de sobrecàrrega dels 
elements instal·lats. 

Sobrecàrrega per neu: A la ciutat de Barcelona, les probabilitats de neu i que aquesta 
quedi sobre el sostre són molt baixes, tot i això, calcularem el pitjor dels casos.  

Segons el CTE podem prendre com a valor de càrrega de neu per unitat de superfície la 
següent equació: 

qn = µ · sk      (Eq. 17) 

On: 

µ  Coeficient de forma de la coberta  

sk  Valor característic de la càrrega de neu sobre un terreny horitzontal , en kN/m2 

Com tenim una inclinació d’aproximadament 30º i sense impediment de lliscament, el 
coeficient de forma és 1. Segons la normativa, a la ciutat de Barcelona el valor característic 
de la càrrega de neu sobre un terreny horitzontal és de 0,2 kN/m2.  

Per tant: 

qn = 0,2 kN/m2 
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Si aquesta càrrega la descomponem en vectors, obtenim la càrrega vertical real que afecta: 

qn real = 0,2 kN/m2 · cos 31,4º = 0,17 kN/m2 
 

Sobrecàrrega per vent: Definim l’acció del vent com la força perpendicular a la superfície 

en cada punt exposat, també anomenada pressió estàtica, que podem calcular de la manera 
següent: 

qe = qb · ce · cp    (Eq. 18) 

On: 
qe Pressió estàtica, en kN/m2 
qb  Pressió dinàmica del vent, en kN/m2 

ce  Coeficient d’exposició, variable segons l’altura del punt considerat  

cp Coeficient eòlic, depèn de la forma i orientació de la superfície respecte al vent 

Per a la pressió dinàmica, segons l’Anejo D. Acción del viento[9] el valor és de 0,52 kN/m2.  

Per al coeficient d’exposició considerem un grau IV d’aspror de l’edifici, que correspon a les 

zones urbanes en general, industrials o forestals, i una altura d’uns 15 m aproximadament 
des del carrer, que correspon a un coeficient de 2,1. 

Finalment, per al coeficient eòlic, considerem marquesines a una aigua [10], ja que el 
comportament d’aquest tipus d’instal·lacions és similar. Segons el Anejo D, aquest coeficient 
depèn de la direcció relativa del vent, de la forma de l’edifici, la posició de l’element a 

considerar i la seva àrea d’influència. 

Per a la coberta d’estudi, s’agafa la taula D.5 de la secció de marquesines a una aigua.  Els 
panells es trobarien en la zona A. 

L’apartat de pendent de la coberta de 30º és aplicable a la perfecció a la nostra inclinació. 
En aquest trobem: 

Pendent de la 
coberta α 

Efecte del vent 
cap 

Factor d’obstrucció 

φ 
Coeficient de pressió 
exterior cp (ZONA A) 

30 º Avall 

Amunt 

Amunt 

0 ≤ φ ≤ 1 

0 

1 

2,2 

-3,0 

-1,5 

Taula 37. Coeficient de pressió segons el pendent, l'efecte del vent i el factor d'obstrucció 
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El factor d’obstrucció (φ) indica el nivell d’impediment de circulació de flux de vent per sota 

les plaques. En aquest cas, és 0, ja que el suport de les plaques és buit sota d’aquestes 

perquè mai toquen el terra. 

Per tant, en primer cas, es considera l’efecte cap avall del vent, prenent el valor de cp de 2,2. 
Aquest és el que s’ha de prendre per sumar a la sobrecàrrega de l’edifici. El valor de la 
pressió estàtica queda: 

qe = 2,4 kN/m2 

Si ho descomponem a la en la vertical: 

qn real = 2,4 kN/m2 · cos 31,40º = 2,05 kN/m2 

En segon lloc, es calcula l’efecte del vent cap amunt amb un factor d’obstrucció de 0, on cp 
és -3,0: 

qe = -3,28 kN/m2 

On, novament, descompost en un vector vertical: 

qn real = -3,28 kN/m2 · cos 31,40º = -2,80 kN/m2 

Aquest valor negatiu indica que l’acció del vent, en cas que n’hi hagi, no és desfavorable 
quan es parla de sobrecàrrega sobre l’edifici, ja que succiona i s’ha d’avaluar a nivell 

d’ancoratges. 

Sobrecàrrega dels elements de la instal·lació: Com a elements amb pes significatiu 
identificarem els panells solars i els suports, ja que l’inversor no estarà a la coberta i els 
elements elèctrics com cables i proteccions tenen un pes insignificant. 

Cada placa té una massa de 26,5 kg, i es considera 5 kg per a cada estructura per placa.  

 

CONFIGURACIÓ Número de 
panells 

Massa 

[kg] 

Pes 

[N] 

Pes/m2  

(Àrea projectada) 

[kN/m2] 

1. Azimut -17.98º 70  2.205  21.631  0,19  

2. Azimut 0º 60 1.890 18.541  0,19  

Taula 38. Sobrecàrrega dels elements disposats sobre la coberta 
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9.3.  Ancoratges 

Els ancoratges són una part molt important per a la fixació dels suports a la coberta. Reben 
esforços mecànics i un nivell d’agressió ambiental molt alt. Per tant, han de ser dissenyats 
pensant en aquests factors i a part, minimitzar els desperfectes que pot generar a la coberta 
la seva instal·lació.  

Aquests han de ser capaços de suportar les forces de pressió del vent a les quals estiguin 
sotmesos. Les forces que afectaran més als ancoratges són les de tracció produïdes 
sobretot pel vent provinent del nord, ja que ens trobem en una latitud on els panells estaran 
orientats al sud. Les possibles forces de compressió pel vent no es consideren destructives 
en aquest cas. 

Tal com s’ha estudiat en l’apartat 9.2, la pressió estàtica de succió a la qual poden estar 
sotmesos els ancoratges en aquesta localització és de 3,28 kN/m2. 

L’opció més segura és utilitzar peces de formigó prefabricat, ja que donen estabilitat a 
l’estructura gràcies al seu pes i no perforen la coberta. En el cas que s’hagi de perforar, és 

molt recomanables omplir els forats amb silicona, escuma de poliuretà, pintura impermeable 
i segellar-los després del muntatge. 

Aquest estudi s’hauria de dur a terme si es tingués informació detallada de la coberta i les 
seves possibilitats, per tant no es calcula cap tipus d’ancoratge per al projecte. El més 

adequat seria consultar amb un tècnic o especialista. 
 

9.4.  Sobrecàrrega total 

Per a la sobrecàrrega total, primer es sumen totes les calculades que exerceixen pressió: 

qTOTAL = 0,17 kN/m2 + 2,05 kN/m2 + 0,19 kN/m2 = 2,41 kN/m2 

Aquesta ocupa un total de 116,2 m2 per a la primera configuració, i 99,6 m2 en la segona: 

Config. 1 = 2,41 kN/m2 · 116,20 m2  = 280,04 kN 

Config. 2 = 2,41 kN/m2 · 99,60 m2  = 240,04 kN 
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Un cop obtingut el pes, aquest es distribueix uniformement per tota la superfície de la 
coberta plana, gràcies als ancoratges, sent aquesta 1.023,3 m2. Per tant, la distribució final 
de la sobrecàrrega és: 

Config. 1 = 280,04 kN / 1.023,30 m2  = 0,27 kN/m2 

Config. 2 = 240,04 kN / 1.023,30 m2  = 0,23 kN/m2 

Així doncs, es comprova que cap d’aquests dos valors supera el límit d’1 kN/m2, i per tant, la 
coberta és capaç de suportar els elements de la instal·lació fotovoltaica i les possibles forces 
derivades per neu i vent sobre aquests. 
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10.  Manteniment 
Per al manteniment de la instal·lació ens basarem en les indicacions que vénen recollides al 
Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red [4] de l’IDAE. A 

continuació es resumeixen els punts principals: 
 
Es realitzaran dos tipus de manteniment, un de preventiu i un de correctiu. Aquests han 
d’incloure tots els elements, amb els treballs preventius de manteniment que aconsellin els 

diferents fabricants. L’objectiu principal és assegurar el funcionament de la instal·lació, 
augmentar-ne la producció i prolongar-ne la vida útil. 
 
 

TIPUS DE 
MANTENIMENT 

DESCRIPCIÓ ACCIONS A DUR A TERME 

 
 

PREVENTIU 
 

“[...] Operacions d’inspecció 
visual, verificació d’actuacions 
i altres, que aplicades a la 
instal·lació han de permetre 
mantenir dins els límits 
acceptables les condicions de 
funcionament, prestacions i 
durabilitat de la mateixa.” 

- Visites a la instal·lació en els 
terminis indicats i cada vegada 
que es requereixi per una averia 
greu del sistema. 

- Anàlisis i elaboració del 
pressupost i reposicions 
necessàries per el correcte 
funcionament de la instal·lació. 

- Costos econòmics del 
manteniment correctiu , que 
formen part del preu anual del 
contracte de manteniment. 

 
 
 
 

CORRECTIU 

“[...] Totes les operacions de 
substitució necessàries per 
assegurar que el sistema 
funciona correctament durant 
la seva vida útil.” 

Visites semestrals que inclouen: 
- Comprovació de les proteccions 

elèctriques. 
- Comprovació de l’estat dels 

mòduls, comprovar-ne la situació 
respecte el projecte original i 
verificar-ne l’estat de les 
connexions. 

- Comprovació de l’estat de 
l’inversor, funcionament, 
làmpades de senyalització, 
alarmes... 

- Comprovació de l’estat mecànic 
de cables i terminals (incloent 
cables de presa a terra i 
reajustament de borns), platines, 
transformadors, unions, neteja... 

Taula 39. Tipus de manteniment de la instal·lació 
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11.  Anàlisi econòmic 

11.1.  Pressupost 

Per a la realització del pressupost es diferenciaran dues parts: recursos per a la realització 
del projecte, dividits en humans i de I+D, i el pressupost de la instal·lació fotovoltaica en si. 
S’ha obviat el cost que poden tenir diversos manteniments, imprevistos o el cost dels 

operaris d’obra, ja que es consideren costos variables que poden dependre de molts factors. 

 Recursos 

Per al pressupost dels recursos, es tenen en compte en primer lloc, les hores personals 
dedicades al projecte, que vénen desglossades segons la tasca efectuada amb el preu per 
hora d’un enginyer.  

Pel que fa als recursos de I+D, es consideren els equips i programes informàtics requerits 
amb el seu preu unitari corresponent, també la vida útil, i en conseqüència, el període de 
temps el qual han estat utilitzats per poder aplicar el cost real. 

Descripció Quantitat Cost unitari Vida útil Cost total 

Recursos humans 12.000,00 € 

Hores de recerca 100 h 30 €/h - 3.000,00 € 

Hores de disseny 50 h 30 €/h - 1.500,00 € 

Hores de càlculs 50 h 30 €/h - 1.500,00 € 

Hores de simulació 100 h 30 €/h - 3.000,00 € 

Hores de redacció 100 h 30 €/h - 3.000,00 € 

Recursos I+D 1027,50 € 

Ordinador portàtil 5 mesos 500 € 5 anys 41,66 € 

Llicència Microsoft Office 5 mesos 70 €/any - 29,17 € 

PVsyst 6.7.7 

HelioScope 

5 mesos  

5 mesos 

1.300 € / any 

83 € / mes 

- 

- 

541,67 € 

415,00 € 

TOTAL     13.027,50 € 

Taula 40. Costos de recursos 
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 Instal·lació 

Pel que fa a el preu de la instal·lació, tan sols es pressuposten els elements anteriorment 
estudiats durant el projecte. Se n’obvia el cost del personal d’instal·lació, possibles 

manteniments o altres elements elèctrics o estructurals no contemplats al projecte. 

Com s’ha fet al llarg del treball, aquests també se separen segons la configuració estudiada, 
ja que així es podrà veure una comparació completa entre les dues. 

Descripció Quantitat Cost unitari Cost total 

Configuració 1  
Panell 60 174,24 € 10.454,40 € 
Estructura 5 panells 10 301,7 € 3.017,00 € 
Estructura 3 panells 2 187,86 € 375,72 € 
Estructura 2 panells 1 158,59 € 158,59 € 
Estructura 1 panells 1 141,18 € 141,18 € 
Inversor 1 3.357,40 € 3.357,40 € 
Cable 2,5 mm2 200 1,38 € 276,00 € 
Cable 4 mm2 10 2,20 € 220,00 € 
Instal·lació posada terra 1 600,00 € 600,00 € 
Interruptor d’aïllament CC 1 183,33 € 183,33 € 
Fusibles 5 9,80 € 49,00 € 
I. magnetotèrmic bipolar 1 25,95 € 25,95 € 
I. magnetotèrmic tripolar 1 59,26 € 59,26 € 
Desc. de sobretensions 1 91,33 € 91,33 € 
I. diferencial trifàsic 1 42,95 € 42,95 € 
I. Desajustos freq. i tensió 1 13,95 € 13,95 € 
I. seccionador trifàsic 1 16,22 € 16,22 € 
Díode 5 2,72 € 13,60 € 

TOTAL     19.095,88 € 

Taula 41. Costos dels elements de la instal·lació per la configuració 1 
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 Inversió total 

A continuació es fa una suma del pressupost dels recursos i el de la instal·lació per donar el 
total en cada cas. A més a més, es fa una comparació per fer-se una idea del preu del W de 
cada instal·lació. 

 Total inversió €/W 

CONFIGURACIÓ 1 32.123,38  € 1,62 

CONFIGURACIÓ 2 34.600,42 € 1,50  

Taula 43. Inversió total segons configuració 

  

Descripció Quantitat Cost unitari Cost total 

Configuració 2  
Panell 70 174,24 € 12.196,80 € 
Estructura 5 panells 70 301,70 € 4.223,80 € 
Inversor 1 3.373,40 € 3.373,40 € 
Cable 2,5 mm2 250 1,38 € 345,00 € 
Cable 4 mm2 10 2,20 €  220,00 € 
Instal·lació posada terra 1 700,00 € 700,00 € 
Interruptor d’aïllament CC 1 201,66 € 201,66 € 
Fusibles 5 9,80 € 49,00 € 
I. magnetotèrmic bipolar 1 25,95 € 25,95 € 
I. magnetotèrmic tripolar 1 59,26 € 59,26 € 
Desc. de sobretensions 1 91,33 € 91,33 € 
I. diferencial trifàsic 1 42, 95 € 42,95 € 
I. desajustos freq. i tensió 1 13,95 € 13,95 € 
I. seccionador trifàsic 1 16,22 € 16,22 € 
Díode 5 2,72 € 13,60 € 

TOTAL     21.872,92 € 

Taula 42. Costos dels elements de la instal·lació per la configuració 2 
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11.2.  Recuperació de la inversió 

Per fer una anàlisi real de la inversió, cal que aquesta sigui comparada amb el que estalvien 
anualment. Per fer-ho s’ha considerat, segons Endesa, un preu de 0,125555 €/kWh i s’ha 

aproximat a 30.000 kWh i 35.000 kWh la producció anual per tema de simplicitat. A la taula 
següent podem veure quin és aquest estalvi anual en electricitat i quants anys tardem a 
recuperar la inversió feta en la instal·lació fotovoltaica. 

 

 Estalvi anual Any de recuperació 
de la inversió 

CONFIGURACIÓ 1 3.766,65  € 9è 

CONFIGURACIÓ 2 4.394,43 € 8è 

Taula 44. Recuperació de la inversió 

A continuació es mostra un diagrama de la inversió a 25 anys vista, ja que és el mínim de 
vida útil que garanteixen els fabricants de plaques solars. També es pot apreciar l’any que 

es recupera la inversió en cada cas: 

 

Fig. 21. Diagrama de l’evolució de la inversió en 25 anys per la configuració 1 
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És prou evident que amb una inversió tan sols de 2.477,04 € més, la configuració 2 és millor 

tan d’un punt de vista energètic, com econòmic. Tal  com es mostra a les gràfiques anteriors, 
aquesta opció recupera abans la inversió i alhora té un estalvi major a mesura que passen 
els anys.  

Fig. 22. Diagrama de l’evolució de la inversió en 25 anys per la configuració 2 
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12.  Impacte mediambiental  

12.1.  Emissions de gasos contaminants 

La generació d’energia solar en si, no crea emissions contaminants a l’atmosfera, però si ho 

fa en parts del cicle de vida de la instal·lació. Les principals emissions es distribueixen en les 
etapes següents [11]: 

 

PROCÉS PREVI PROCÉS OPERATIU PROCÉS POST-OPERATIU 

 Extracció dels materials 
 Producció dels materials 
 Fabricació del mòdul 

fotovoltaic 
 Fabricació dels diferents 

components de la planta 
 Instal·lació i construcció 

de la planta 
 

 
 
 

 Generació de l’energia 
 Operativitat de la planta 

i manteniment 

 
 

 Tancament de la planta 
 Residu resultant i el seu 

tractament 

~ 60% - 70% ~ 21% - 26% ~ 5% - 20% 

Taula 45. Diagrama de les emissions contaminants d'una instal·lació solar fotovoltaica segons la seva 
vida útil 

Per tant, es pot veure que la part més conflictiva a nivell d’emissions és la del principi. 

Per fer una aproximació, es considera que el nostre generador fotovoltaic, en la millor de les 
configuracions, genera una 35 MWh aproximadament. Es pren com a valor per a 
instal·lacions fotovoltaiques una equivalència de 0,03 t CO2-eq/MWh [12]. Per tant, obtenim: 
 

Emissions de CO2 = 1,05 t CO2-eq 

Per veure l’estalvi real, cal comparar-lo amb altres fonts d’energia convencionals. A 

continuació s’exposen aquests valors i la seva comparativa amb l’equivalència d’emissions 

en cada cas per a una producció d’energia de 35 MWh. 
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FONT D'ENERGIA 

 

Coeficient 
d’emissió  

t CO2-eq/MWh 

Emissió per 35 
MWh 

t CO2-eq 

COMPARATIVA 

Fotovoltaica 
respecte a: (%) 

Fotovoltaica 0,030 1,050 - 
Gas natural 0,240 8,400 12,50 

Gas natural líquid 0,281 9,835 10,68 
Gas liquat del petroli 0,272 9,520 11,03 

Diesel 0,306 10,710 9,80 
Gasolina 0,314 10,990 9,55 

Lignit 0,375 13,125 8,00 
Antracita 0,370 12,950 8,11 

Torba 0,390 13,650 7,69 

Taula 46. Emissions segons el tipus de font d'energia 

 
 

Així doncs, com a mitjana, l’energia fotovoltaica genera un 9,67% de les emissions que 

generen aquestes energies convencionals, estalviant així unes 10,86 t CO2-eq. 
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Fig. 23. Diagrama de la Taula 47 
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12.2.  Altres 

Es podrien considerar altres tipus de contaminació, com l’impacte visual i la contaminació 

acústica.  

La primera no afecta, ja que en la situació on es col·loca la instal·lació no és visible a peu de 
carrer. Sí que es pot observar des d’edificis més alts, tot i que al ser una zona amb molt 
edificada i amb edificis molt alts, l’impacte és pràcticament nul. 

Pel que fa a la contaminació acústica, aquesta és inexistent durant el període operacional, 
però sí que pot existir durant la instal·lació, d’algunes setmanes, i possiblement durant el 
manteniment. 
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Conclusions 
 
Un cop realitzat el projecte, podem extreure com a titular principal que és viable la 
instal·lació d’un generador fotovoltaic per a l’autoconsum instantani a la coberta del 

pavelló G de l’ETSEIB. El gran repte d’aquest treball han estat segurament totes les 

suposicions que s’han hagut de fer sobre morfologia de la ubicació i els possibles punts 
d’injecció de l’energia elèctrica a la xarxa de l’escola, que han portat a fer un seguit 
d’aproximacions que ajuden a fer-se una idea de la realitat, ja que la metodologia de 
disseny i càlcul ha intentat ser minuciosa. 
  
Tot i aquestes aproximacions, el potencial de la coberta és totalment evident i la simulació 
prou aproximada al que podria ser una realitat. Tal com es fa més clar a mesura que 
avança el projecte, en comparar les dues configuracions, n’hi ha una que, a part de més 

rendible com a inversió, suposa un aprofitament superior respecte a la superfície 
disponible i el potencial energètic que es pot subministrar a l’escola. Aquest és el cas de 

la configuració 2, la que es proposa fer amb les files de plaques en paral·lel a l’amplada 

de la coberta. 
  
Si analitzem aquesta opció en detall, es veu com la distribució segueix un patró més 
uniforme que comporta la col·locació de 10 plaques més respecte a l’altra opció 

estudiada. Aquest augment en nombre de plaques suposa un increment de 3300 kW de 
potència i aproximadament 5 MWh més d’energia elèctrica.  
 
En definitiva, l’únic fet que diferencia les dues opcions és l’angle d’orientació, i avaluant el 
factor d’irradiació (FI), aquest tan sols comporta unes pèrdues per inclinació (que tenen 
en compte l’orientació) de 0,0113% respecte a l’altra opció, plenament òptima, i que per 
tant té unes pèrdues nul·les pel que fa a aquest terme. 
  
Tal com s’explica a l’anàlisi de l’apartat de producció, tant el performance ratio com les 
pèrdues per ombres són molt adequades i entren dins els paràmetres normals. A l’hora 

d’analitzar la producció anual per a la configuració elegida, les tres metodologies 

discerneixen entre elles amb un màxim d’un 12,26%. Aquests resultats donen peu a un 
rang de 32.563,16 kWh a 37.114,00 kWh, aproximant a grans trets, podem parlar d’uns 

35 MWh anuals. 
   
Paral·lelament de l’estudi de disseny i viabilitat, el plantejament d’un esquema elèctric 

amb el cablejat i proteccions adients per a la instal·lació serveix per tenir una noció tant 
dels elements que ha d’incloure tot generador fotovoltaic d’autoconsum com els possibles 
errors elèctrics que aquest pot patir. Cal dir que l’apartat on se selecciona la secció de 
cablejat és, possiblement, el que té unes suposicions més evidents per falta total 
d’informació, però alhora aquestes han servit per aplicar el mètode i treure unes 

conclusions reals, però potser no completament aplicables al cas. 
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Finalment, són evidents les emissions de gas contaminants que estalviem respecte a 
altres fonts d’energia convencionals. És més, durant la producció en si de l’energia solar 

són nul·les, però com qualsevol altra pràctica, el seu procés de fabricació i construcció no 
està exempt de generar contaminació, i això, ara per ara, és inevitable. 
 
Per a un futur, seria interessant obtenir plànols i  conèixer plenament les possibilitats de 
la ubicació desitjada per fer un estudi més exhaustiu del cas. A més a més, estudiar 
possibles noves instal·lacions a altres cobertes de l’escola, ja que aquesta disposa de 
moltes superfícies lliures i com ha quedat plasmat en aquest projecte, de suficient 
potencial.
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