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ABSTRACT 

The goal of this project was to develop a sustainability study in five UPC campuses, i.e. 

Campus Nord, Campus Sud, Campus Baix Llobregat, Campus Manresa and Campus 

Vilanova i la Geltrú. The amount of consumed energy was calculated to consider reducing, 

if possible, the contracted power capacity. Additionally, it was proposed to self-consume 

part of the produced energy using photovoltaic solar panels of 25, 50 or 100 kWp and c-Si, 

Poly or CdTe Technology in order to reduce the environmental impact. Finally, an economic 

analysis of all the proposed facilities was conducted to examine their financial feasibilty. 
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RESUM 

L’objectiu d’aquest projecte és realitzar un estudi de sostenibilitat a 5 campus universitaris 

UPC. És a dir, estudiar la quantitat d’energia que consumeixen i, en funció de la potència 

contractada que tenen intentar, per una banda, reduir aquesta potència contractada, i per 

altre, poder consumir part de l’energia produïda, per tant, auto consumir-la. Aconseguint 

d’aquesta manera reduir l’impacte mediambiental. Tot això gràcies a instal·lacions solars 

fotovoltaiques.  

Els campus dels quals es parteix són Campus Nord, Campus Sud, Campus Baix Llobregat, 

Campus Manresa i Campus Vilanova i la Geltrú. On, un cop analitzada la potència 

contractada que tenen i l’energia que consumeixen, instal·lar diferents sistemes solars 

fotovoltaics, en funció del tamany (25, 50 i 100 kWpic) i de la tecnologia (c-Si, Poly i CdTe). 

Finalment es realitza un estudi econòmic analitzant cadascuna de les diferents 

instal·lacions proposades, per a que en un futur, després de ser estudiades per les 

diferents parts, puguin ser aplicades. 
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RESUMEN 

El objetivo de este proyecto es realizar un estudio de sostenibilidad de 5 campus 

universitarios UPC. Es decir, estudiar la cantidad de energía que consumen y, en función 

de la potencia contratada que tengan intentar, por un lado, reducir esta potencia contratada, 

y por otro parte, poder consumir parte de la energía producida, por lo tanto, usarla de 

autoconsumo. Consiguiendo de esta forma reducir el impacto medioambiental. Todo esto 

gracias a instalaciones solares fotovoltaicas. 

Los campus en los que se basa el estudio son Campus Nord, Campus Sud, Campus Baix 

Llobregat, Campus Manresa y Campus Vilanova y la Geltrú. Donde, una vez analizada  la 

potencia contratada que tienen y la energía que consumen, instalar distintos sistemas 

solares fotovoltaicos, en función del tamaño (25, 50 y 100 kWpico) y tecnología (c-Si, Poly 

y CdTe). Finalmente se realiza un estudio económico analizando cada una de las distintas 

instalaciones propuestas, para que en un futuro, después de ser estudiadas por las 

distintas partes, puedan ser aplicadas. 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Objectius 

 

El propòsit del projecte és fer un estudi de la sostenibilitat de 5 campus de la UPC, per tal 

de trobar així quin edifici o quin conjunt d’edificis, degut a que en alguns campus la 

potència contractada està distribuïda per conjunt d’edificis i no per edificis aïllats, són els 

més sostenibles de cadascun d’aquests campus. Un cop seleccionats aquests edificis, 

aplicar-los diversos sistemes de panells solars (variant tamany, tecnologia, perfil i 

localització), trobant, d’aquesta manera, quin és el sistema que millors resultats de consum 

proporciona, i alhora fer un estudi econòmic de tots els sistemes anteriors. Comprovant i 

corroborant així si seria possible la seva instal·lació en un futur.  

Aquest projecte està fet gràcies a l’ajuda del gabinet de sostenibilitat de la UPC, els quals 

són els qui han aportat les dades de consum dels diferents edificis de cadascun dels 

campus UPC escollits per a realitzar l’estudi. 

Els principals objectius són: 

a. Localitzar l’edifici o els edificis més sostenibles de 5 campus UPC. 

b. Trobar un sistema de panells solars adequat per a cadascun d’ells. 

c. Estudiar econòmicament cadascun dels sistemes proposats. 

 

1.2. Requeriments i Especificacions 

 

Requeriments del projecte: 

- Potència pic dels sistemes fotovoltaics: 

- 25 kWpic 

- 50 kWpic 

- 100 kWpic 

- Localització dels edificis on s’aplicaran els sistemes: 

- Campus Nord (Barcelona) 

- Campus Sud (Barcelona) 

- Campus Baix Llobregat (Castelldefels) 

- Campus Manresa (Manresa) 

- Campus Vilanova i la Geltrú (Vilanova i la Geltrú) 
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- Tecnologia de les cèl·lules solars fotovoltaiques: 

- Silici cristal·lí (c-Si) 

- Policristal·lí (Poly) 

- De pel·lícula fina (CdTe) 

- Perfils d’irradiància i de consum 

 

Especificacions del projecte: 

-  Simulacions   

 

1.3. Rerefons 

 

El projecte desenvolupat comença i acaba amb aquest treball, és a dir, no és la continuació 

de cap treball realitzat anteriorment i, a priori, no dóna peu a que sigui continuat en un altre 

treball. Apart és un projecte independent, tot i que té la contribució que li proporciona el 

gabinet de sostenibilitat de la UPC, però no depèn d’empreses externes per a la seva 

realització. 

La idea inicial d’aquest projecte, ha sigut plantejada per Santiago Silvestre, supervisor 

d’aquest treball. 

1.4. Diagrama De Gantt 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Diagrama de Gantt global del projecte. 
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1.5. Modificacions i/o Incidències 

 

Les modificacions que s’han dut a terme i s’han tingut en compte, respecte la proposta 

inicial, durant la realització del projecte són: 

-    Canvi de tamanys: a l’hora d’escollir els tamanys dels sistemes per fer les 

simulacions, enlloc d’agafar els valors de 50, 100 i 300 kWpic, com s’havia comentat 

inicialment, s’han agafat 25, 50 i 100 kWpic. Canvi degut a una de les últimes 

actualitzacions del BOE, Octubre del 2018, on incorporava modificacions respecte a 

l’energia solar. Com per exemple l’eliminació del conegut com Impost al Sol o com que les 

instal·lacions de producció no superiors a 100 kW de potència associades a modalitats de 

subministrament amb autoconsum amb excedents estaran exemptes de l’obligació 

d’inscripció en el registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica, 

entre altres. És per aquest segon motiu que s’ha procedit a canviar els tamanys dels 

sistemes a estudiar. 

 

-   Canvi d’edificis: partint dels resultats de les simulacions i comparant-los entre ells, 

al Campus Nord s’ha decidit modificar l’aulari escollit inicialment, A1, per tot el conjunt 

d’aularis A. Degut a que el consum obtingut era bastant baix, i d’aquesta manera l’estudi 

com a campus és més real, apart també, poder realitzar posteriorment la comparació dels 

resultats obtinguts amb les altres simulacions de manera més clara. 

 

-   Elecció de  tecnologia: en el cas de la tecnologia de capa/pel·lícula fina, no es va 

especificar quin material concret es faria servir. I finalment, ja que era necessari per a 

realitzar les simulacions, s’ha decidit escollir Tel·luri de Cadmi (CdTe). Ja que és un dels 

pocs materials que encara s’usa per a la realització de panells solars d’aquesta tecnologia 

i sobretot que dóna bons resultats pel que fa a l’eficiència. 

 

-   Incorporació de mesos: per tal de fer les correlacions entre els consums de cada 

campus i els perfils d’irradiància de les seves corresponents localitzacions, s’havien 

establert els mesos de gener, abril, juliol i octubre per tal d’així tenir un mes de cada estació 

i englobar tot l’any. Posteriorment s’han afegit febrer juntament amb gener i maig amb abril, 

degut a que en algun cas no hi havia dades suficients per a aquell mes donant així valors 

incoherents. 
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1.6. Estructura Del Projecte 

 

Tal i com s’observa a l’índex, el projecte s’ha dividit en 7 grans blocs, agrupant les parts 

de major pes i més rellevància i, deixant-ne fora les restants. El primer bloc, correspon a 

la introducció, encapçalat pels objectius que han promogut desenvolupar el treball, apart 

dels requeriments i especificacions necessaris a tenir en compte i, de les incidències i 

modificacions que s’han hagut de realitzar per a encaminar el treball als objectius desitjats. 

El segon bloc, fa referència a la base teòrica que ha calgut tindre en compte per a poder 

posar el projecte en context, on es parla dels diferents materials dels mòduls fotovoltaics, 

del Software PVSol, bàsic al llarg de tot el treball i,  dels canvis efectuats en el BOE, els 

quals afecten directament als sistemes i instal·lacions solars fotovoltaics, entre d’altres. En 

el tercer bloc es parla de la metodologia que s’ha efectuat per a realitzar l’estudi, partint 

des de l’obtenció de les dades de consum de cadascun dels edificis escollits i el perquè 

d’aquests edificis, passant per l’extrapolació d’aquestes dades al PVSol, fins a la 

realització de les diferents simulacions.  

El quart bloc es correspon amb els resultats, on s’inclou les gràfiques i les taules, referents 

a les simulacions realitzades per a cada sistema. En el cinquè es tracta l’estudi econòmic, 

és a dir, on apareix la taula de costos que ha suposat aplicar cadascuna de les 

instal·lacions, a part de mostrar, el guany d’autoconsum i el Net Metering que aportarien i, 

que per tant, han aconseguit recuperar la inversió inicial. El sisè bloc, fa referència a 

l’impacte mediambiental que ha significat realitzar aquest treball. 

Finalment, el setè bloc correspon amb les conclusions d’aquest projecte, on s’ha avaluat 

tota la informació obtinguda, comprovant així l’assoliment o no dels objectius inicials i on 

s’han marcat les línies de futur que es poden seguir. 
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2. BASE TEÒRICA 

2.1. c-Si, Poly i CdTe  

 

c-Si, Poly i CdTe són els materials dels mòduls solars usats per a realitzar l’estudi. No són 

els únics que hi han, però són els més típics dintre dels 3 grans grups (monocristal·lins, 

policristal·lins i de capa fina). Cadascun d’aquests grups té els seus avantatges i els seus 

inconvenients. 

-   c-Si: també conegut com Silici cristal·lí, és el material més conegut i típic dintre dels 

monocristal·lins. Almenys el 90% de les cèl·lules solars que hi ha al món provenen de 

variacions del Silici1. El Silici utilitzat en els mòduls solars fotovoltaics pot prendre moltes 

formes però dependrà de la seva puresa, és a dir, del grau d’alineament entre les 

molècules de Silici i, per tant, lo perfectament alineades que estiguin, que sigui millor i més 

eficient. Els panells monocristal·lins estan fets de lingots cilíndrics de Silici, dels quals es 

tallen els 4 costats formant les oblees de Silici, que són les que proporcionen l’aspecte a 

aquest tipus de panells, tal i com s’observa en la Figura 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquests mòduls són els que tenen la major eficiència de tots, el rang d’eficiència comercial 

està entre 15-20 % i, també tenen una molt bona eficiència espacial, és a dir, per a 

aplicacions fora de la terra. Per contra són panells cars, en funció del grau de puresa del 

Silici, i el fet de quedar recoberts de neu, pols o tapats per ombra fa que el circuit es pugui 

deteriorar. 

-   Poly: també coneguts com policristal·lins o Silici policristal·lí. És l’altre grup de mòduls 

solars més extens. La seva forma d’obtenció és més senzilla i menys costosa que en el 

cas dels monocristal·lins, degut a que el Silici cru es fon i s’aboca en un motlle quadrat, i 

Figura 2: Mòdul solar monocristal·lí amb  oblees 
de Silici. 
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un cop s’ha refredat, es talla en oblees perfectament quadrades, en la Figura 3, es pot 

veure la seva forma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquests mòduls tenen una eficiència típica que està entre el 13-16 % i, això és degut a 

que el Silici no és tant pur però alhora fa que el seu preu sigui menys elevat. La seva 

eficiència espacial també és inferior que en els monocristal·lins, i en altes temperatures el 

seu rendiment es pot veure afectat per la calor. 

-   CdTe: fa referència a les sigles dels materials amb els que estan fets, Tel·luri de 

Cadmi. Corresponen al grup de capa fina, els quals es divideixen en funció del material 

amb el que estiguin fets. S’obtenen dipositant una o diverses capes primes de material 

fotovoltaic sobre el substrat, fent que no tinguin cap forma en concret però si que el seu 

color és més fosc, en la Figura 43 es pot observar aquest fet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Mòdul solar policristal·lí amb oblees 
de Silici. 

Figura 4: Mòdul solar 
CdTe. 
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Quant a la seva eficiència està entre el 9-11 %. Tot i que a finals del 2016, l’empresa First 

Solar4, una de les poques productores de mòduls d’aquesta tecnologia, va obtenir una 

eficiència de mòdul del 16.6 %. El fet que la seva producció sigui més simple comparat 

amb els monocristal·lins i els policristal·lins, fa que el seu cost sigui més baix. També tenen 

la particularitat, que són flexibles i, la incidència de les altes temperatures i quedar 

ombrejats tenen menys repercussió que en els altres mòduls. Per altre banda tenen una 

eficiència espacial també baixa i són mòduls que es degraden més fàcilment. 

Tot seguit, en la Gràfica 15 es mostra una gràfica comparativa de les 3 tecnologies i la 

seva evolució amb el pas dels anys. 

 

2.2. PVSol 

 

És el software utilitzat en aquest projecte per a dur a terme tot l’estudi i per a elaborar les 

simulacions corresponents. És un programa que consta de la versió de prova, la qual, té 

com a restriccions que no pots copiar els valors obtinguts a les simulacions i tampoc 

permet carregar fitxers tant de consum com de dades climatològiques, entre els aspectes 

més destacables. Però també disposa de la versió completa la qual va amb llicència. 

PVSol6 permet configurar qualsevol tipus de sistema solar fotovoltaic, ja sigui un sistema 

connectat a xarxa, amb injecció total a xarxa o injecció a la xarxa amb consum propi, com 

un sistema d’autoconsum. En la Figura 5 es poden observar aquestes opcions. 

Gràfica 1: Corba evolutiva de les 3 tecnologies en els darrers 35 anys. 
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Un cop seleccionat el model de sistema que es voldrà simular, el mateix programa et 
genera un esquema de la instal·lació. La Figura 6 en mostra un exemple. 

Amb l’esquema generat ara ja es pot passar a dimensionar i caracteritzar la instal·lació, 

seleccionant el model i el nombre de panells solars en sèrie i paral·lel i, seleccionant el 

model i el nombre d’inversors. A més, d’introduir les dades climatològiques de la regió on 

es desitja fer la instal·lació i el consum del sistema. 

Finalment, un cop caracteritzat el sistema, es pot simular la instal·lació. Amb els resultats 

de la simulació es pot obtenir un informe en format PDF i, també és pot elaborar una 

avaluació econòmica o sinó, el més usat, una representació gràfica. La Figura 7 en mostra 

les opcions. 

Figura 5: Selecció del sistema que 
es vol simular. 

Figura 6: Esquema de la instal·lació a simular. 
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2.3. Article del BOE sobre l’autoconsum 

 

El darrer article, que regula l’autoconsum al nostre país, publicat al BOE, conegut també 

com Boletín Oficial del Estado7 , ha tingut una rellevant importància en la realització 

d’aquest projecte ja que, amb les darreres actualitzacions ha permès modificar certs 

aspectes a tenir en compte.  

L’aspecte més important ha sigut l’eliminació parcial del conegut com Impost al Sol. Una 

taxa que es va establir l’any 2015, la qual havien d’abonar els titulars dels contractes 

d’autoconsum, és a dir, era el pagament d’un impost per la xarxa elèctrica general i el seu 

manteniment als clients que utilitzaven panells solars fotovoltaics per generar la seva 

pròpia energia. El fet de que sigui parcial, vol dir que no s’ha eliminat per a tot tipus 

d’instal·lacions, sinó que només per a instal·lacions inferiors a 100 kW. 

És per aquest motiu que en el punt 3 de l’apartat Autoconsum de l’electricitat es fa esment 

d’aquesta modificació: Las instalaciones de producción no superiores a 100 kW de 

potencia asociadas a modalidades de suministro con autoconsumo con excedentes 

estarán exentas de la obligación de inscripción en el registro administrativo de 

instalaciones de producción de energía eléctrica. (BOE-A-2018-13593, 2018, 26). Fet pel 

qual, és va decidir canviar de 50,100 i 300 kWpic com a tamanys dels sistemes a estudiar, 

als tamanys de 25,50 i 100 kWpic. 

D’altre banda, aquesta nova regulació obre la porta a la regulació dels excedents de 

producció de les instal·lacions d’autoconsum fotovoltaiques. Tot i que no deixa clar quina 

serà la solució definitiva, indica un retorn al propietari de la instal·lació per l’energia sobrant 

injectada a xarxa. Aquest retorn econòmic, a pagar per les companyies elèctriques, podrà 

ser en forma de “bonus” o de descompte directe en facturació. En tot cas, deixa clar un 

Figura 7: Opcions 
resultats de la 
simulació. 
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nou escenari de “ Net Metering” en el nostre país. Aquest fet ens ha obert la possibilitat de 

realitzar un estudi econòmic més ampli que contempli també aquest nou escenari. 

2.4. SIRENA 

 

És el portal web de sostenibilitat de la UPC, el qual està obert per a tothom. En ell, es pot 

trobar informació tant del consum dels diferents campus UPC, només els que estan 

monitoritzats, com del Pla UPC Energia 20208 entre altres. 

Pel que fa al consum, hi ha la informació d’electricitat, gas i aigua que en consumeixen en 

funció del període del qual es vulgui estudiar. Es pot seleccionar tant un dia d’un any en 

concret, com un període de temps determinat. També es pot escollir si es vol mostrar en 

funció d’hores, dies, setmanes, mesos o anys. La informació seleccionada es representa 

en forma gràfica, la qual es pot exportar en format Excel. En la Gràfica 2 adjuntada a 

continuació es pot observar la pàgina central del SIRENA, en l’apartat de consums, amb 

totes les opcions que es poden dur a terme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Pla UPC Energia 2020, és la proposta que té la UPC de cara al 2020 de ser més 

sostenibles respecte al 2007, any en el qual es va impulsar aquest pla. Tot això promogut 

per un augment, del 20 %, en l’ús d’energies renovables i per una reducció del 20 %  en 

la gestió i optimització de la demanda energètica, com a propostes més remarcables. 

Ha sigut gràcies a aquest portal web que s’han pogut extreure les dades de consums dels 

5 campus UPC escollits, i així obtenir les corbes necessàries per després poder-les 

comparar. Apart també d’utilitzar part de la informació per a la redacció d’aquest document.

  

Gràfica 2: Representació gràfica del consum de l'edifici FME del 
Campus Sud, del període comprés entre el 17 i el 21 de desembre del 
2018. 
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3. METODOLOGIA / DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE  

Per realitzar aquest estudi d’instal·lacions de sistemes fotovoltaics s’ha escollit 5 campus 

UPC, els quals són Campus Nord, Campus Sud, Campus Baix Llobregat, Campus 

Manresa i Campus Vilanova i la Geltrú. I de cadascun d’ells, donat que la potència 

contractada no és la mateixa per a tot el campus sinó que va en funció de com estiguin 

dividits, s’ha centrat en un o varis edificis en concret. Pel que fa al Campus Nord, s’han 

escollit tots els aularis A, en el cas del Campus Sud s’ha escollit l’edifici de la facultat de 

mates, al Campus Baix Llobregat l’edifici D4C, al Campus Manresa l’MN123 i al Campus 

Vilanova i la Geltrú l’VG4. 

En l’esquema de la Figura 8 es mostra l’estructura que s’ha seguit per al desenvolupament 

del projecte, en ell es pot observar els 5 grans blocs amb els que s’ha dividit.  

 

 

Figura 8: Estructura del projecte. 
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A continuació, es procedeix a explicar detingudament cadascun dels 4 primers blocs, degut 

a que el que fa referència a l’estudi econòmic ja s’explica en el seu propi apartat, del 

sistema c-Si de 100 kWpic generat al Campus Sud, però tots els altres sistemes donat que 

no caben per extensió estan adjunts a l’Annex del projecte. 

3.1. Obtenció de dades 

 

Primerament ha sigut necessari obtenir les dades de consum i irradiància de cadascun 

d’ells. S’ha centrat en tot el període del 2017, ja que les dades ja estaven generades, fet 

que si es feia sobre el mateix 2018, les dades referents als últims mesos encara no estaven 

generades i, per tant, eren insuficients per a fer un estudi anual. A més, per tal que fos 

més precís i complet s’ha agafat un mes de cada estació de l’any (gener per a l’hivern, 

abril per a la primavera, juliol per a l’estiu i octubre per a la tardor). Tot i que en alguna 

estació ha sigut necessari agafar un altre mes, com és el cas de l’hivern, que s’ha agafat 

el febrer, o com a la primavera que s’ha agafat el maig; degut a que en algun dels campus, 

en aquests mesos, el nombre de dades eren insuficients per a realitzar l’estudi i es feia 

necessari ampliar el període.  

Pel que fa al consum, és a dir, saber la quantitat de potència que cada edifici té contractada 

i alhora l’energia que en consumeix tant mensual com anual en funció de les hores, s’ha 

fet ús del portal web SIRENA. En la Gràfica 3 es pot observar l’exemple amb l’edifici de la 

facultat de matemàtiques del Campus Sud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica 3: Consum anual, en funció de cada mes, de la facultat de 
matemàtiques del Campus Sud. 
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Per altre banda, la irradiància, és a dir, saber la irradiació horària de tots els edificis en 

funció de la seva localització i de l’època de l’any que es tractés i, obtenir una generació 

de les dades climatològiques depenent de la seva localització. A continuació, es mostra 

en la Figura 9 la generació de les dades climatològiques del Campus Sud i en la Figura 10 

la seva corba d’irradiància. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Dades climatològiques del Campus Sud. 

Figura 10: Corba d’irradiància anual al Campus Sud. 
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3.1.1. Correlació entre irradiància i consum. 

 

Un cop obtingudes les dades de consum i irradiància dels edificis en qüestió s’ha procedit 

a correlar ambdues representacions gràfiques per comparar així, el grau de semblança 

entre elles i saber si seria factible en aquests edificis aplicar-hi sistemes solars fotovoltaics 

o no. És a dir, mitjançant l’ús de la funció matemàtica de la correlació i l’eina de 

programació Matlab s’ha realitzat un programa on per cada edifici i en funció del mes de 

l’estació de l’any corresponent s’ha anat comparant representació amb representació 

donant com a resultat un valor entre 0 i 1, valors entre els quals es mou la correlació. Sent 

0 el resultat que significa incorrelació i 1 correlació. 

 

Figura 11: Codi Matlab per estudiar la correlació entre el consum i la irradiància del 
Campus Sud. 

En la Figura 11 es pot observar la part del codi referent al Campus Sud. Primer de tot, en 

la línia 3 de codi s’ha generat una variable amb el fitxer Excel on hi ha guardades les dades 

d’irradiància anuals del campus en qüestió. A continuació, de les línies 5 fins la 8, s’ha 

creat una variable per a cada mes a estudiar i, de la variable generada en la línia 3, se li 

ha assignat les línies del fitxer referents a aquell mes. De les línies 11 a 14, s’han creat 

unes variables diferents per cada mes, on se’ls ha assignat un fitxer corresponent al 

consum anual. De les línies 16 a 19 s’ha procedit igual que amb la irradiància però amb el 

consum, és a dir, s’ha generat una variable per a guardar únicament les línies 

corresponents a aquell mes. Finalment, a les 4 últimes línies de codi, fent ús de la funció 

correlació s’ha correlat la variable d’irradiància amb la de consum. En la Figura 12, es pot 

copsar la correlació obtinguda en el Campus Sud. 

 

 

 

 

 

Figura 12: Correlació obtinguda al 
gener al Campus Sud. 



 

 26 

3.2. Introducció dades al PVSol 

 

Amb les dades obtingudes i correlades, per tal de poder generar els sistemes solars 

fotovoltaics i així poder-los simular, ha sigut necessari incorporar totes aquestes dades i 

perfils de consums al programa PVSol, ja que com que no se li poden carregar fitxers que 

no tinguin l’extensió determinada s’han hagut d’anar introduint un per un. 

Mitjançant l’opció de perfils de càrrega elèctrica del PVSol s’ha anat generant cadascun 

d’ells amb valors concrets. Valors basats en certs períodes de l’any depenent de l’estació 

i de l’hora del dia que es correspongui. En la Figura 13 es mostra el menú de generació 

de perfils de càrrega del PVSol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal i com es pot observar en la Figura 13, els valors introduïts en cada secció han d’estar 

en tant per cent.  

Figura 13: Menú per generar els perfils de 
càrrega del PVSol. 
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Una vegada afegits tots els valors i fent una primera simulació amb les dades d’irradiància 

i climatologia obtingudes anteriorment, s’obté el resultat de la Gràfica 4. 

 

La Gràfica 4 representa la generació de la corba de consum anual simulada (línia vermella) 

vers la corba de consum real descarregada de Sirena en format Excel (línia blava) del 

Campus Sud. Com es pot comprovar, la generació de les dades ha estat satisfactòria, 

degut a que la variació entre ambdues representacions és bastant petita, fet que es 

corrobora en la Figura 14 amb l’obtenció del RMSE, que dóna un valor de 0.23 %. 

𝑅𝑀𝑆𝐸 =  √
1

𝑛
 ∑(𝑎𝑖 −  𝑏𝑖)2

𝑛

𝑖=1

 

Equació de l’error quadràtic mig, RMSE. 

 

 

Figura 14: RMSE entre la corba real i la simulada. 

 

Gràfica 4: Representació de les corbes de consum del Campus Sud, tant la 
simulada com la real. 
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3.3. Caracterització dels sistemes 

 

Introduïdes les dades i els perfils al PVSol, s’han hagut de caracteritzar els diferents 

sistemes solars fotovoltaics per a poder ser simulats. Tots ells es poden dividir en funció 

del tamany (25, 50 i 100 kWpic) i de la tecnologia (c-Si, Poly i CdTe). Cadascun dels 

sistemes disposa d’un inversor fotovoltaic i d’un nombre de mòduls solars en sèrie i 

paral·lel , depenent del tamany de l’inversor i de la potència de cada mòdul, però per a tots 

els casos del mateix tipus de sistema s’han utilitzat els mateixos fabricants. 

Pel que fa al fabricant dels inversors, en els 3 tamanys (259, 5010 i 100 kWpic11) s’ha escollit 

el mateix, és a dir, Ingeteam S.A. . 

Per altre banda, en el cas dels mòduls solars s’ha escollit el fabricant en funció de la 

tecnologia: 

 - c-Si: el fabricant és Suntech Power12 

 - Poly: el fabricant és First Solar13  

 - CdTe: el fabricant és Atersa14 

Un cop especificats els fabricants de cadascun dels components que composaran els 

sistemes, es pot seguir amb la seva caracterització. 

Primer, s’ha definit el model i tamany de l’inversor del sistema que es vol generar per tal 

de poder-lo dimensionar posteriorment.  La Figura 15 en mostra l’exemple. 

 

 

 

 

 

Definit l’inversor, s’ha dimensionat el sistema, és a dir, saber el nombre de mòduls en sèrie 

i paral·lel necessaris per a la instal·lació, partint de les prestacions de potència de l’inversor 

i de la potència del mòdul solar, evitant que la configuració fos errònia i per tant comprovant 

que les verificacions de corrent, voltatge i potència quedessin dintre dels marges permesos. 

Tot això ha sigut possible gràcies a l’opció del PVSol per a poder verificar el sistema. La 

Figura 19 mostra el dimensionat, mentre que la Figura 16 en confirma la verificació de tot 

el sistema. 

Figura 15: Caracterització de l'inversor fotovoltaic: tamany 
i model. 
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Abans de la simulació final ha sigut necessari tenir en compte les pèrdues del sistema en 

qüestió. Tot i que, PVSol, amb els components de la instal·lació ja estableix un valors per 

defecte però és recomanat revisar-los i canviar-los si s’escau. La Figura 18 mostra les 

pèrdues que s’han assignat. 

 

 

 

 

Figura 16: Dimensionat sistema c-Si de 100 
kWpic al Campus Sud. 

Figura 17: Verificació del sistema dimensionat en la 
Figura 16. 
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Caracteritzats, dimensionats i verificats els diferents sistemes a estudiar s’han simulat, tal 

i com es mostra en el següent apartat. 

 

3.4. Simulació dels Sistemes 

 

Tot seguit es mostren les diferents gràfiques corresponents a la simulació, les quals seran 

comentades amb deteniment a l’apartat de resultats. 

De les diferents representacions, s’han separat en mostrar per una banda cadascun dels 

diferents paràmetres de sortida de forma individual (demanda de consum, eficiència del 

sistema, energia del generador fotovoltaic utilitzada directament, energia injectada a la 

xarxa, energia produïda pel generador fotovoltaic (AC), energia subministrada per la xarxa 

i irradiació sobre el generador fotovoltaic) i per altre banda de forma combinada. 

 

Figura 18: Pèrdues del sistema. 
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3.4.1. Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Demanda de consum anual. Figura 20: Eficiència anual del sistema. 

Figura 21: Energia anual utilitzada 
directament del generador fotovoltaic. 

Figura 22: Energia anual injectada a la 
xarxa. 

Figura 23: Energia anual subministrada per 
l'inversor fotovoltaic (AC). 
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3.4.2. Combinada 

  

Dels paràmetres de sortida, visualitzats anteriorment de forma individual, s’han agrupat els 

referits a energia, és a dir, demanda de consum, energia injectada a la xarxa, energia del 

generador fotovoltaic utilitzada directament i energia subministrada per la xarxa, per tal de 

ser comparats de forma conjunta en funció de 3 mesos, 3 setmanes i 3 dies diferents al 

llarg de l’any. 

Figura 24: Energia anual subministrada per la 
xarxa. 

Figura 25: Irradiació anual sobre el generador 
fotovoltaic. 
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 -   Simulació combinada en els mesos de gener, abril i juliol: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -   Simulació combinada al llarg d’una setmana de gener, abril i juliol: 

 

Figura 27: Representació dels 4 paràmetres 
al llarg del mes d'abril. 

Figura 28: Representació dels 4 paràmetres 
al llarg del mes de juliol. 

Figura 26: Representació dels 4 paràmetres 
al llarg del mes de gener. 

Figura 30: Representació dels 4 
paràmetres del 22 al 28 d’abril. 

Figura 29: Representació dels 4 
paràmetres del 14 al 20 de gener. 
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 -   Simulació combinada d’un dia concret de gener, d’abril i de juliol: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Representació dels 4 paràmetres de l'1 al 
7 de juliol. 

Figura 32: Representació dels 4 paràmetres 
el dia 18 de gener del 2017. 

Figura 33: Representació dels 4 paràmetres 
el dia 6 d'abril del 2017. 
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Figura 34: Representació dels 4 paràmetres el 
14 de juliol del 2017. 
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4. RESULTATS 

4.1. Resultats correlacions 

 

En la següent taula, la Figura 35, es pot observar el valor de totes les correlacions 

obtingudes per a cada mes estudiat i de cadascun dels campus. 

Correlacions Gener/Febrer Abril/Maig Juliol Octubre 

Campus Nord 0.303 0.2978 0.4286 0.4701 

Campus Sud 0.5304 0.6572 0.5769 0.4635 

Campus 
Manresa 

0.4242 0.4035 0.5628 0.4327 

Campus 
Castelldefels 

0.2936 0.3766 0.5229 0.4548 

Campus 
Vilanova i la 

Geltrú 
0.2621 0.3807 0.345 0.4579 

Figura 35: Taula resum correlacions en funció del mes i de cada campus. 

Els valors obtinguts en la Figura 35, el que mostren és el grau de semblança entre les 

corbes de consum i les d’irradiància i, que per tant, com més semblants són, és a dir, més 

propers a 1, millors resultats han hagut de donar en les simulacions a priori; en canvi, com 

més diferents, els resultats han hagut  de ser pitjors. Però això no ha sigut exactament així, 

ja que alhora de dur a terme les simulacions també han intervingut les pèrdues dels 

sistemes.  

Tot i així, on millors resultats de semblança s’han obtingut és al Campus Sud, sent als 

mesos d’ abril i maig on s’ha assolit el valor més alt, 0.6572 i, on més han diferit els resultats 

és al Campus Vilanova i la Geltrú, sent als mesos de gener i febrer on s’ha obtingut el valor 

més baix, 0.2621. 

4.2. Resultats de simulacions individuals 

 

Del seguit de simulacions, adjuntades en l’apartat anterior de forma individual, es pot veure 

que l’eficiència obtinguda és del 12.4 %, Figura 20, valor molt acceptable pel que fa a 

l’eficiència d’un sistema solar fotovoltaic. La Figura 21, és la corba de l’energia utilitzada 

directament del generador fotovoltaic i, per tant, és l’energia que s’utilitza de tota la 

produïda pel sistema. La Figura 22, té un valor de 0 kWh, ja que fa referència a l’energia 
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anual injectada a la xarxa i per tant tot el que es genera es consumeix, per això la Figura 

23, té la mateixa representació que la Figura 21. De les 2 gràfiques restants, la Figura 24, 

és l’energia subministrada per la xarxa, és a dir, la que falta per arribar a la demanda anual 

i, la Figura 25, referent a la irradiació anual rebuda a la instal·lació de 100 kWpic de c-Si 

del Campus Sud. 

4.3. Resultats de simulacions combinades 

 

En les diferents gràfiques, de la Figura 26 a la 34, en funció del dia, mes i any es pot veure 

com varia cadascun dels paràmetres d’energia del sistema de forma més detallada i 

exhaustiva que no pas amb la representació individual de cadascun d’ells. S’observa com 

no apareix en cap de les diferents representacions la corba blava, la que fa referència a 

l’energia injectada a la xarxa, donat a que el seu valor és 0 kWh, és a dir, tot el que es 

genera es consumeix. Per altre banda, la corba verda, és la demanda de consum que té 

el Campus Sud ja sigui aquell dia, aquella setmana o aquell mes. I les 2 corbes restants, 

la gris i la groga, són les que juntes formen la corba verda, la demanda de consum. Ja que 

la primera és la que fa referència a l’energia utilitzada directament del generador fotovoltaic, 

és a dir, és l’energia que s’utilitza de tota la produïda, i en canvi, la segona és la que equival 

a l’energia subministrada per la xarxa, és a dir, la que falta per arribar a la demanda de 

consum. 

4.4. Taula resum de tots els sistemes  

 

A continuació, en la Figura 36, es mostra la taula resum per al sistema c-Si de 100 kWpic 

obtingut a tots els campus. En ella es poden veure els paràmetres més significatius 

obtinguts en cadascun d’ells i alhora poder-los comparar. Les altres 8 taules resum es 

poden trobar a l’Annex del treball. 
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c-Si a 100 
kWpic 

Campus Nord Campus Sud 
Campus Baix 

Llobregat 
Campus 
Manresa 

Campus Vilanova 
i la Geltrú 

Potència FV 
(kWpic) 

95.00 96.00 94.50 92.00 93.50 

Superfície FV 
bruta/ de 
referència 

618.21 / 617.39 
m2   

624.72 / 623.89 
m2   

614.96 / 614.14 
m2   

598.69 / 597.89 
m2   

608.45 / 607.64 
m2   

Irradiació sobre 
el generador FV 

(kWh) 
1,133,719.00 1,143,455.00 1,147,777.00 1,196,036.00 1,178,337.00 

Energia produïda 
pel generador FV 

(AC) (kWh) 
140,062.00 141,706.00 142,515.00 146,819.00 146,209.00 

Energia injectada 
a la xarxa (kWh) 

2,888.00 0.00 596.90 38,974.50 122,091.00 

Demanda de 
consum (kWh) 

624,709.00 988,331.00 719,879.00 271,487.00 40,032.00 

Energia del 
generador FV 

usada 
directament 

(kWh) 

137,174.00 141,706.00 141,918.00 107,844.00 24,118.00 

Energia 
subministrada 

per la xarxa 
(kWh) 

487,539.20 846,629.20 577,965.70 163,647.00 15,918.90 

Performance 
Ratio (Eficiència 

del sistema) 
80.30% 80.50% 80.70% 79.80% 80.60% 

Rendiment 
específic anual 
(kWh/kWpic) 

1,474.00 1,476.00 1,508.00 1,596.00 1,564.00 

Emissió de CO2 
evitada (kg/a) 

86,781.00 87,005.00 87,664.00 100,745.00 122,978.00 

Figura 36: Taula resum de la instal·lació del sistema de c-Si de 100 kWpic a tots els 
campus UPC. 

Entre tots els paràmetres que es mostren en la Figura 36, s’observa que, pel que fa a la 

potència, cap dels sistemes assoleix la potència desitjada de 100 kWpic, com a màxim 96 

kWpic en el Campus Sud, degut a les pèrdues dels sistemes. Per altre banda, l’únic 

campus que consumeix tot el que produeix i que per tant no injecta energia a la xarxa és 

el Campus Sud, en canvi, als altres campus els hi sobra energia produïda. I, pel que fa a 

l’eficiència del sistema, es pot veure que està als voltants del 80 % en cadascun dels 

campus. 
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5. ESTUDI ECONÒMIC 

Alhora de realitzar l’estudi econòmic s’ha tingut en compte els percentatges de la Figura 

4015, ja que mostra al llarg dels últims 8 anys, la distribució dels preus del mòdul, inversor,  

instal·lació, taxes i enginyeria en funció del tamany de la instal·lació solar fotovoltaica que 

es vol muntar. 

 

5.1. Taules costos 

En les següents taules es mostra, en funció de cada campus i separat per tecnologies, el 

cost que ha implicat dur a terme cadascuna de les instal·lacions tenint en compte la 

distribució dels percentatges adients mostrats en la Gràfica 5. 

 

 

Figura 37: Taula de costos de les diferents instal·lacions aplicades al 
Campus Nord. 

Gràfica 5: Distribució dels preus de la instal·lació solar fotovoltaica en funció del 
tamany i al llarg dels últims 8 anys.. 
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Figura 38: Taula de costos de les diferents instal·lacions aplicades 
al Campus Sud. 

Figura 39: Taula de costos de les diferents instal·lacions aplicades 
al Campus Baix Llobregat. 

Figura 40: Taula de costos de les diferents instal·lacions aplicades 
al Campus Manresa. 
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Com es pot comprovar, en les taules adjuntes anteriorment (de la Figura 37 a 41), el cost 

de la instal·lació és el mateix, en el cas dels sistemes de mateix tamany, independentment 

de la tecnologia i de la ubicació del campus. 

Un cop analitzat el cost de cada sistema s’han tingut en compte 2 possibles situacions. 

Per una banda, el benefici, és a dir, el guany d’autoconsum que obté cada campus, en 

funció de la instal·lació, a partir de l’energia produïda pel generador fotovoltaic. I, per altre 

banda, el Net Metering16, és a dir, apart del guany d’autoconsum, tindre en compte també 

l’energia injectada a la xarxa, aquella energia que el generador és capaç de produir però 

no de consumir i, que per tant, s’ha afegit al benefici del sistema complet. 

Per a dur a terme les 2 situacions s’han agrupat els campus en 2 grups, ja que la tarifa 

que tenen aplicada en cadascun d’ells no és la mateixa i, per tant, el preu del kWh varia 

en funció de quina tarifa tinguin. Les tarifes en qüestió són la 6.117 i la 3.018, depenent del 

nombre de períodes amb el que es divideix cada dia, 6 per a la primera i 3 per a la segona. 

 Per a la primera tarifa, la 6.1, trobem al Campus Nord, Campus Sud i Campus Baix 

Llobregat. En la Figura 42, s’observa el preu del kWh tenint en compte el consum total que 

hi ha en aquests 3 campus. 

 

 

 

 

Figura 41: Taula de costos de les diferents instal·lacions aplicades 
al Campus Vilanova i la Geltrú. 

Figura 42: Preu kWh pels campus amb tarifa 
6.1. 



 

 42 

Per a la segona tarifa, la 3.0, trobem els campus restants, Campus Manresa i Campus 

Vilanova i la Geltrú. En la Figura 43, es pot observar que per a aquest tarifat el preu del 

kWh tenint en compte el consum total que hi ha en aquests 2 campus és: 

 

 

 

 

Un cop sabut el preu del kWh per a cadascun dels 2 tarifats es pot prosseguir amb l’estudi 

de les 2 situacions. 

5.2. Guany d’Autoconsum 

 

Partint dels campus amb el tarifat 6.1 i, de l’energia produïda pel generador fotovoltaic en 

cadascuna de les instal·lacions, s’obté el guany en autoconsum mostrat en la Figura 44. 

 

En canvi, amb els campus amb tarifat 3.0 i tenint en compte l’energia produïda pel 

generador fotovoltaic en cadascun dels sistemes corresponents, el guany d’autoconsum 

obtingut és el mostrat en la Figura 45. 

 

 

Figura 43: Preu kWh pels campus amb 
tarifa 3.0. 

Figura 44: Guany d’autoconsum de cadascuna de les instal·lacions pels campus amb tarifat 6.1. 



 

 43 

  

5.3. Net Metering 

El Net Metering o mesura d’energia neta, és una mesura que generalment compensa cada 

unitat de generació fotovoltaica a la tarifa elèctrica minorista predominant del client. És a 

dir, permet que els propietaris disposin de sistemes fotovoltaics in situ per compensar el 

consum elèctric, independentment de de la coincidència temporal entre la producció 

fotovoltaica i el consum elèctric. I, a mesura que els programes d’incentius estatals i els 

crèdits fiscals federals s’eliminen gradualment, el Net Metering s’ha convertit en un factor 

cada vegada més important per l’economia subjacent dels clients de l’energia fotovoltaica 

distribuïda. 

En aquesta situació, partint dels guanys d’autoconsum obtinguts en la primera situació, 

s’ha afegit a més, el retorn energètic, és a dir l’energia produïda però que no s’ha arribat 

a consumir. I s’ha afegit al guany que ha obtingut cada sistema donant el guany total. En 

la Figura 46, es mostra el guany total pels campus amb tarifat 6.1 i, en la Figura 47 es 

mostra el guany total pels campus amb tarifat 3.0. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: Guany d'autoconsum de cadascuna de les instal·lacions pels campus amb tarifat 3.0. 
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Figura 46: Guany total, retorn energètic i guany en autoconsum, obtingut pels campus amb tarifat 6.1. 

Figura 47: Guany total, retorn energètic i guany en autoconsum, obtingut pels campus amb tarifat 3.0. 
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6. IMPACTE MEDIAMBIENTAL 

L’impacte mediambiental que suposa la realització d’aquest projecte és molt positiu, ja que 

tal i com es pot observar en els resultats de les simulacions, cada sistema fotovoltaic 

aplicat en cadascun dels campus permet evitar emetre quantitats elevades de CO2 a 

l’atmosfera i per tant, la futura instal·lació d’alguns dels sistemes solars estudiats al llarg 

d’aquest projecte ajudaria a reduir el canvi climàtic.  

La quantitat de CO2 evitada depèn del tamany dels sistemes. En el cas dels sistemes de 

100 kWpic, és on s’evita emetre la major quantitat, com es pot observar en la Figura 48, 

en comparació amb la Figura 49, on es mostra la quantitat evitada en els sistemes de 25 

kWpic, que és on se n’evita menys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per als sistemes de 50 kWpic, l’emissió de CO2 evitada és un valor que es troba entre els 

dos casos anteriors.  

Figura 48: Emissió de CO2 evitada per a la 
instal·lació de 100 kWpic al Campus Sud. 

Figura 49: Emissió de CO2 evitada per a la 
instal·lació de 25 kWpic al Campus Sud. 
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7. CONCLUSIONS 

Després d’haver realitzat aquest estudi d’instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum als 5 

campus UPC s’observa que, tenint en compte només el guany en autoconsum, per a les 

instal·lacions de tamanys de 25 i 50 kWpic, independentment de la tecnologia, el Campus 

Manresa és el que millors resultats ha donat. Però per a les instal·lacions d’un tamany de 

100 kWpic, els Campus Sud i Campus Baix Llobregat han sigut els que han donat uns 

valors més alts. En canvi, el Campus Vilanova i la Geltrú, en valors de guany d’autoconsum 

és el qui ha donat uns resultats més dolents, és a dir, més baixos, però no per què no ha 

produït energia, sinó perquè d’aquesta energia produïda, n’ha consumit molt poca. 

Pel que fa al Net Metering, es pot comprovar que, tant el Campus Sud com el Campus 

Baix Llobregat han tingut molt poc retorn econòmic, per no dir que en moltes de les 

instal·lacions el seu valor és 0, i això s’atribueix a que tot el que han produït ho han 

consumit. En canvi, al Campus Vilanova i la Geltrú, el seu retorn econòmic ha sigut molt 

elevat en comparació amb el guany d’autoconsum, fet que significa que ha consumit molt 

poc de tota l’energia que ha arribat a produir, i per tant, com a guany total ha obtingut uns 

valors similars als dels altres campus. 

Per a cadascun d’aquests 5 campus UPC on s’ha realitzat l’estudi i, un cop havent simulat 

tots els sistemes fotovoltaics, el sistema que millor s’ha adequat és el de 100 kWpic de 

CdTe a tots ells, ja que ha estat el que millors resultats ha donat en els 5. 

Finalment de totes les instal·lacions aplicades a cadascun dels campus, el sistema que 

millors resultats ha donat és el de 100 kWpic de CdTe al Campus Vilanova i la Geltrú, ja 

que, apart d’obtenir una recuperació econòmica, tenint en compte la inversió inicial i el 

guany total obtingut, de 7 anys, la quantitat de CO2 que s’evitaria amb aquesta instal·lació 

és de 131631 kg/a.  
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GLOSSARI 

1. c-Si: Crystalline silicon o en català conegut com Silici cristal·lí. 

2. Poly: Polycrystalline silicon o en català conegut com Silici policristal·lí. 

3. CdTe: es refereix a l’abreviatura del compost orgànic Tel·luri de Cadmi. 

4. BOE: Boletín Oficial del Estado. 

5. AC: Alternating Current o en català corrent alterna d’un circuit. 

6. kWh: kilowatts hora, fa referència a la unitat de mesura de l’energia. 

7. Al llarg de tot el document i per seguir la mateixa coherència amb el programa 

PVSol s’ha fet servir el . com a separador decimal i la , com a separador de miler. 

8. RMSE: Root Mean Square Error o en català error quadràtic mig. 
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