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Resum
El present treball de fi de grau proposa el disseny de la instal·lació elèctrica d’un habitatge unifamiliar,
situat al terme municipal de Viladecans, que incorpora sistemes de generació d’energies renovables
per l’autoconsum i que està connectat a la xarxa elèctrica de distribució.
Es realitza un recorregut per tot el cicle energètic elèctric desenvolupat i integrat en un habitatge
unifamiliar. Iniciant en el punt de generació d’energia elèctrica, a partir d’un sistema híbrid i concloent
en el punt de consum. Tenint en compte que es tracta d’una instal·lació generadora connectada a una
xarxa interior, amb subministrament associat; funcionant generació i consum de forma independent i,
per tant, amb dos sistemes de mesura diferents.
En primer lloc, s’estudien les instal·lacions elèctriques actuals, així com les necessitats elèctriques que
té l’habitatge. L’objectiu és plantejar un re-disseny dels circuits interiors de la instal·lació elèctrica de
l’habitatge i renovar el seu sistema protectiu, per tal de complir amb la normativa vigent, a més,
d’incorporar un circuit exclusiu per la recàrrega de vehicles elèctrics.
En segon lloc, es descriu el sistema de generació híbrid proposat, format per un subsistema d’energia
fotovoltaica i un subsistema eòlic de petita potència. També es detallen els diferents components que
formen aquest sistema, quedant definides les seves característiques principals i l’energia elèctrica total
generada a partir d’aquest.
En tercer lloc, es detalla la integració dels sistemes de consum i generació amb la xarxa elèctrica de
distribució, inclòs l’esquema elèctric multifilar de tota la instal·lació.
També s’inclou un estudi energètic de l’energia produïda, l’energia consumida i l’energia intercanviada
amb la xarxa durant un període definit de temps.
Així finalment, s’obté una imatge completa de tot el procés d’incorporació dels sistemes de generació
d’energia per autoconsum per a l’habitatge objecte del projecte. A més de la documentació gràfica de
la instal·lació elèctrica completa.
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Resumen
El presente trabajo de final de grado propone el diseño de la instalación eléctrica de una vivienda
unifamiliar, situada en el término municipal de Viladecans, que incorpora sistemas de generación a
partir de energías renovables para el autoconsumo y que está conectada a la red eléctrica de
distribución.
Se realiza un recorrido por todo el ciclo energético desarrollado e integrado en una vivienda unifamiliar.
Desde el punto de generación de energía eléctrica, a partir de un sistema híbrido, hasta el punto de
consumo. Considerando que se trata de una instalación generadora conectada a la red interior con
suministro asociado, funcionando generación y consumo de forma independiente y, por lo tanto, con
dos sistemas de medida diferentes.
En primer lugar, se estudian las instalaciones actuales, así como las necesidades eléctricas de la
vivienda. El objetivo es rediseñar los circuitos interiores de la instalación eléctrica de la vivienda y
renovar su sistema protectivo, con el fin de cumplir con la normativa vigente, además incluyendo un
circuito independiente y exclusivo para la recarga de vehículos eléctricos.
En segundo lugar, se describe el sistema híbrido de generación, que está formado por un subsistema
de energía fotovoltaica y un subsistema eólico de pequeña potencia. También se detallan los diferentes
componentes que forman este sistema, definiendo sus características principales y la energía eléctrica
total generada a partir de este.
En tercer lugar, se detalla la integración del sistema de consumo y generación con la red eléctrica de
distribución, incluido el esquema eléctrico multifilar de toda la instalación.
También se incluye un estudio energético de la energía producida, de la energía consumida y la energía
intercambiada con la red durante un periodo definido de tiempo.
Finalmente, se obtiene una imagen completa de todo el proceso de incorporación de sistemas de
generación de energía para el autoconsumo de la vivienda objeto de este proyecto. Además de la
documentación gráfica de la instalación eléctrica completa.
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Abstract
The present end-of-grade work consist of the design of the electrical installation of a single-family
home for self-consumption, which incorporates generation systems from renewable energy and is
connected to the electrical distribution network. It is located in Viladecans.
A journey is made through the entire energy cycle developed and integrated into a single-family home.
From the point of the electric power generation (hybrid system) to the point of consumption.
Considering that it is a generating installation connected to an internal network with associated supply
and operating generation and consumption independently and therefore with two different
measurement systems.
First, the current facilities are studied as well as the electrical need of the home. The objective is to
redesign the different circuits of the electrical installation and renew its protective system in order to
ensure that the regulation is upheld. In addition, an independent and exclusive circuit is included for
recharging electric vehicles.
Second, the hybrid generation system is described. It is made up of a photovoltaic subsystem and a
small power wind subsystem. The different components that make up this system and its
characteristics are detailed. In addition, the total electrical energy generated by this hybrid system is
shown.
Third, the integration of the consumption and the generation system with the electrical distribution
network is detailed. Including the multiline electrical scheme of the entire installation.
It also includes an energy study of the energy produced, the energy consumed and the energy
exchanged with the network over a defined period.
Finally, a complete image is obtained of the entire process of incorporating energy generation systems
for self-consumption in the home of the present end-of-grade work. In addition to the graphic
documentation of the complete electrical installation.
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Glossari
Sigles
AC → Corrent altern
AT → Alta Tensió
BOE → Boletín Oficial del Estado
BT → Baixa Tensió
DC → Corrent continu
ITC → Instrucció Tècnica Complementària
LSE → Llei del Sector Elèctric
MT → Mitja Tensió
RD → Real Decret
REBT → Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió
VE → Vehicle Elèctric

Definició termes
Autoconsum: el consum per part d’un o diversos consumidors d’energia elèctrica que prové
d’instal·lacions de producció properes al punt de consum i que hi estan associades.
Circuit de recàrrega individual. Circuit de l’habitatge que alimenta l’estació de recàrrega d’un VE des
del quadre general de comandament i protecció (circuit 13).
Consumidor associat: consumidor en un punt de subministrament que té associades instal·lacions
pròximes de la xarxa interior o instal·lacions pròximes a través de la xarxa elèctrica.
Contracte compensació excedents: contracte subscrit entre el productor i consumidor associat acollit
a la modalitat d’autoconsum amb excedents i acollit a compensació, per tal d’establir un mecanisme
de compensació simplificat entre dèficits de consum i la totalitat d’excedents de les instal·lacions de
generació.
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Energia horària autoconsumida: el consum net horari d’energia elèctrica d’un consumidor provinent
d’instal·lacions de producció pròximes a les de consum i associades a aquestes.
Energia horària consumida de la xarxa: el saldo net horari d’energia elèctrica rebuda de la xarxa de
transport o distribució, que no procedeix d’instal·lacions de generació pròximes i associades al punt de
subministrament.
Energia horària consumida pel consumidor associat: l’energia neta horària total consumida per un
consumidor associat en una instal·lació generació.
Energia horària excedent: l’energia elèctrica neta horària generada per instal·lacions productores
pròximes al punt de consum i associades a aquestes i que no ha estat autoconsumida pels consumidors
associats.
Energia horària neta generada: l’energia bruta generada menys l’energia consumida pels serveis
auxiliars de producció en un període horari.
Equip de mesura bàsic: aparell que compleix amb les característiques de constitució i funcionament
mínimes requerides perquè pugui ser instal·lat en un tipus determinat de punt de mesura.
Estació de recàrrega. Conjunt d’elements necessaris per poder connectar un VE a una instal·lació
elèctrica fixa, aquest punt es conegut com a punt de connexió. Existeixen dos tipus d’estacions de
recàrrega.
Infraestructura de recàrrega de VE. Conjunt de dispositius físics i lògics (estació de recàrrega, sistema
de control, canalitzacions elèctriques, quadre de comandament i protecció i equip de mesura),
destinats a la recàrrega d’un VE de forma completa i integral i que complexi amb les condicions de
seguretat i disponibilitat prevista en cada cas.
Instal·lació de generació: instal·lació encarregada de la producció d’energia elèctrica a partir d’una font
d’energia primària renovable.
Instal·lació de producció: instal·lació de generació inscrita dins del registre administratiu
d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica del Ministeri o que, malgrat no estar inscrita, compleixi
amb algun dels següents requisits:
-

Instal·lació de potència no superior a 100 kW.

-

Instal·lació acollida a alguna de les modalitats d’autoconsum.

-

Instal·lació que injecta a la xarxa de transport i distribució la seva energia excedent.
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Instal·lació connectada a la xarxa: instal·lació de generació connectada en l’interior d’una xarxa d’un
consumidor, que comparteix infraestructures de connexió a la xarxa d’un consumidor o a través d’una
línia directe i que tingui o pugui tenir, si es donés el cas, connexió amb la xarxa elèctrica de transport i
distribució. També la instal·lació que està directament connectada a la xarxa.
Es considera que la instal·lació que estigui desconnectada de la xarxa mitjançant dispositius
interruptors o equivalents també és una instal·lació connectada a la xarxa.
En els casos en què una instal·lació de generació està connectada a un consumidora, es considera que
les dues instal·lacions estan connectades a xarxa, tant si ho està la instal·lació receptora o la
generadora.
Instal·lació i equips de mesura: conjunt format per transformadors de mesura, cablejat, comptadors,
relés auxiliars, equips de tractament i emmagatzematge local d’informació, mòdem, software i tots
aquells equips necessaris per garantir l’obtenció de mesura amb el grau de precisió reglamentat.
Línia directe: línia que té l’objectiu d’enllaçar una instal·lació de generació amb un consumidor,
complint els requisits establerts en la normativa.
Mecanisme antivessament: dispositiu o conjunt de dispositius que impedeixen en tot moment la
injecció d’energia elèctrica a la xarxa [1].
Participants en la mesura: titulars de les instal·lacions a banda i banda de la frontera on se situa un
punt de mesura, així com l’encarregat de la lectura, les comercialitzadores, els operadors i altres
subjectes que puguin tenir contracte de compravenda d’energia elèctrica en aquest punt.
Potència a facturar: potència contractada, o en el seu cas demandada, pel subjecte consumidor.
Correspon al terme a facturar en efectes d’aplicació dels peatges d’accés en un període tarifari en el
punt frontera amb la xarxa de transport i distribució, d’acord el RD 1164/2001, del 26 d’octubre.
Potència instal·lada: la potència activa màxima que pot assolir una unitat de producció i es determinar
com la potència menor de les especificades en les plaques de característiques dels grups: motor,
turbina o alternador [2]. En el cas de les instal·lacions fotovoltaiques, és la potència màxima de
l’inversor o, si és el cas, de la suma de les potències màximes dels diversos inversors.
Potència requerida pel consum: potència requerida per les instal·lacions de consum en un període
tarifari.
Punt de connexió: lloc concret de la xarxa on s’enllacen diverses instal·lacions que exerceixen diferents
activitats, zones de distribució o propietaris.

ix

Memòria

Punt d’interconnexió entre generació i consum: punt de la xarxa interior del consumidor en el qual es
connecta la generació amb les càrregues.
Punt frontera: punt de connexió d’instal·lacions de generació i clients amb la xarxa de transport i
distribució.
Aquest punt també té altres definicions, tanmateix es descriu aquella que aplica en el present projecte.
Punt mesura: lloc concret de la xarxa on es connecten els equips de mesura, de forma que l’energia
registrada correspon a l’energia que circula per aquest punt.
Sistema de mesura del sistema elèctric nacional: conjunt d’instal·lacions i equips de mesura, sistemes
de comunicacions per la lectura remota, sistemes de tractament de les mesures del sistema elèctric
nacional, terminals portàtils de lectura (TLP) i sistemes i elements de telegestió.
Sistema de telegestió: sistema de mesura i comunicació bidireccional entre comptadors i les
distribuïdores elèctriques, amb les màximes garanties d’integritat i seguretat, que permet l’accés
remot als comptadors d’energia elèctrica i la possibilitat d’intercanvi d’informació i actuacions entre
els sistemes de les empreses i els propis comptadors elèctrics.
Xarxa interior: instal·lació elèctrica formada per conductors, aparellatge i equips necessaris per donar
servei a una instal·lació receptora que no pertany a la xarxa de transport o de distribució.
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1. Prefaci
El present apartat tracta de l’origen de la temàtica d’aquest treball de fi de grau, la motivació personal
de l’estudi i la quantificació dels requisits previs, essent aquests el punt de partida del projecte.

1.1. Origen del treball
L’origen del treball recau en la voluntat de realitzar un projecte global, complet i real.
Mantenint la premissa que el present treball funciona individualment, aquest és la segona part d’un
projecte global integrat per dos volums. La primera part és el treball de final de grau del Grau
d’Enginyeria de l’Energia: “Estudi energètic de la incorporació d’energies renovables per l’autoconsum
d’un habitatge unifamiliar”. Aquesta segona part és el treball de fi de grau del Grau d’Enginyeria
Elèctrica.
La intenció principal és realitzar un projecte global i real que relacioni els dos vessants de la meva
formació i d’aquesta manera posar en pràctica tots els coneixements teòrics apresos.
Tècnicament, l’origen d’aquest treball es troba en el punt final del treball del Grau d’Enginyeria de
l’Energia, en el qual es determinà la necessitat d’incorporar més d’un sistema de generació per poder
abastir les necessitats energètiques de l’habitatge estudiat. Després d’analitzar les diferents
alternatives i descartar aquelles que no s’adeqüessin, per un motiu o altre, es conclogué que la
combinació d’un aerogenerador eòlic de petita potència i un camp solar fotovoltaic són la solució
òptima per aquest cas d’estudi. A petició dels propietaris de l’habitatge, la instal·lació no disposa de
sistema d’emmagatzematge. Per aquesta raó, es proposa que l’habitatge, a més d’autoconsum, també
es trobi connectat a xarxa. Tenint en compte totes aquestes especificacions, el present document
presenta el disseny de tota la instal·lació elèctrica que integri els sistemes proposats en l’anterior estudi
energètic.
Més enllà de temes acadèmics, aquest projecte neix de l’interès de contribuir en la transició energètica.
Per aquest motiu, el treball planteja una nova instal·lació elèctrica d’un habitatge unifamiliar,
incorporant sistemes de generació d’energies renovables en un habitatge i punt de recàrrega de
vehicles elèctrics, fomentant així la generació distribuïda, l’ús de recursos renovables, l’autoconsum i
la mobilitat sostenible.
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1.2. Motivació
La motivació principal d’aquest treball és el repte que suposa aplicar tots els coneixements
d’instal·lacions elèctriques, tant interiors d’habitatges com de generació i d’energies renovables,
apresos al llarg dels últims anys, en un mateix projecte real i proper.
De la mateixa manera, la promoció de la generació distribuïda, l’ús d’energies renovables com a fonts
d’energia i el vehicle elèctric com a mitjà de transport utilitari són també un important impuls per la
realització del projecte, de tal forma que aquest pugui ser un referent per altres possibles instal·lacions
en habitatges unifamiliars amb característiques similars.

1.3. Requeriments previs
Els requeriments previs per la realització el present treball de fi de grau consisteixen en les assignatures
curriculars que inclou el pla d’estudis d’Enginyeria Elèctrica, així coneixements adquirits també en
assignatures del grau d’Enginyeria de l’Energia, realitzades prèviament.
Així, és essencial comprendre el primer volum del projecte, el treball de fi de grau d’Energia: “Estudi
energètic de la incorporació d'energies renovables per l'autoconsum d'un habitatge unifamiliar.” El
present volum s’incorpora un resum dels punts a destacar de la primera part i que són un punt d’inici
per al desenvolupament d’aquesta segona part.
Tant la memòria, com la documentació gràfica s’han realitzat per facilitar la comprensió de qualsevol
persona que no disposi d’aquest coneixement específic previ. S’inclou un glossari amb aquelles sigles
i termes específics i claus per comprendre el projecte.
Tots els gràfics, figures, esquemes i taules en què no es detalli la font, és perquè la font és pròpia de
l’autora del treball.
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2. Introducció
La tendència actual, dins d’un context de transició energètica, és anar abandonant l’energia elèctrica
provinent de combustibles fòssils o no renovables i promoure l’ús de sistemes d’energies renovables,
també en petites instal·lacions com és el cas de l’habitatge unifamiliar estudiat en aquest projecte.
A continuació, es presenten els objectius d’aquest treball i l’abast fixat en aquest segon volum del
projecte global, així com s’incorporen algunes nocions esquemàtiques sobre la metodologia emprada.

2.1. Objectius del treball
L’objectiu principal del projecte de fi de grau és proposar el disseny de la instal·lació elèctrica d’un
habitatge que incorpora sistemes d’energies renovables per l’autoconsum, renova els circuits interiors
i les seves proteccions, incorpora un circuit exclusiu per la recàrrega de vehicles elèctrics i que es
connecta a la xarxa de distribució d’energia elèctrica a partir d’una instal·lació interior.
Intrínsecament a l’objectiu principal, sorgeix el segon objectiu: documentar gràficament el disseny
complet de la instal·lació elèctrica completa de l’habitatge, a través d’un esquema multifilar que integri
tots els elements de la instal·lació: generació, consum i connexió a la xarxa.
L’assoliment de l’objectiu principal passa pel compliment de premisses més concretes. Inicialment, és
necessari analitzar l’estat actual de l’habitatge unifamiliar, així com les seves necessitats elèctriques,
per tal d’avaluar les reformes necessàries de la instal·lació per adequar-se a la normativa vigent (REBT).
Un cop analitzada la instal·lació actual i amb el propòsit d’integrar els sistemes de generació distribuïda
proposats en el primer volum del projecte, es redissenya la instal·lació elèctrica de l’habitatge. Es
defineixen tots els components que formen part d’aquestes instal·lacions: convertidors, cablejat,
proteccions, punt de recàrrega de VE, etc.
Un objectiu secundari és, també, analitzar la viabilitat econòmica del projecte, considerant els costos
de la renovació de la instal·lació elèctrica actual i incorporant els sistemes de generació proposats i
l’estalvi derivat d’acollir-se a una modalitat d’autoconsum amb compensació, d’acord amb el RD
244/2019, del 5 d’abril. Aquesta anàlisi econòmica és derivada del balanç de flux de potència, entre el
punt de consum, el punt de generació i el punt de connexió a la xarxa de distribució d’energia elèctrica.
Finalment, i seguint la línia del primer volum del projecte, aquest treball pretén potenciar la generació
distribuïda, l’autoconsum, les fonts d’energia renovables i la mobilitat sostenible (vehicles elèctrics).
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2.2. Abast del treball
Tal com s’ha esmentat, el projecte consta de dos volums. El primer relacionat amb el grau d’Enginyeria
de l’Energia i el segon amb el d’Enginyeria Elèctrica. És important doncs delimitar l’abast de cadascun
d’ells, que junts formaran un projecte complet d’estudi energètic d’un habitatge incorporant energies
renovables i el disseny de tota la instal·lació elèctrica.
El primer volum estudia les necessitats energètiques: càrregues tèrmiques i càrregues elèctriques.
Estudia i compara els diferents sistemes de generació que es podrien instal·lar tenint en compte les
característiques de l’habitatge i el seu emplaçament i acaba proposant un model de generació
distribuïda que inclou diferents sistemes d’energia renovables, per tal d’abastir la demanda tèrmica i
elèctrica.
Aquest segon volum desenvolupa la instal·lació elèctrica de l’habitatge unifamiliar, tenint en compte
la renovació de la instal·lació elèctrica actual, incorporant els sistemes d’energies renovables i que es
troba connectada a la xarxa de distribució. A més de detallar els components que formen part
d’aquestes instal·lacions, així com les seves especificacions tècniques. Tenint en compte les proteccions
elèctriques necessàries per garantir el correcte funcionament de tota la instal·lació i la seguretat dels
seus habitants.
I, finalment, s’analitza l’aplicabilitat del nou RD 244/2019, el qual desenvolupa mecanismes de
compensació per autoconsum.

2.3. Metodologia del treball
La metodologia utilitzada segueix el següent esquema:

Anàlisi
instal·lació
actual
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Consum:
circuits
interiors
(VE)

Generació:
sistema
híbrid
renovable

Connexió
xarxa
distribució

Balanç flux
de càrrega
i econòmic
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3. Marc legislatiu aplicable
El marc legislatiu d’aquest projecte es pot classificar en dos àrees. En primer lloc, la generació d’energia
elèctrica mitjançant energies renovables i el seu consum, en segon lloc, el Reglament Electrotècnic de
Baixa Tensió.
En aquest apartat es detallen aquelles lleis, normatives i reglaments que són d’aplicació en aquests dos
àmbits del present projecte.
-

Llei del Sector Elèctric 24/2013 del 26 de desembre.

-

RD 15/2018, del 5 d’octubre i RD 244/2019, del 5 d’abril, regulen les condicions
administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament i producció
amb autoconsum.

-

Real Decret 413/2014, del 6 de juny, regula les activitats de producció d’energia elèctrica a
partir de fons d’energia renovable, cogeneració i residus [2].

-

RD 1955/2000, de l’1 de desembre, descriu el règim jurídic aplicat a les activitats de transport,
distribució, comercialització i subministrament d’energia elèctrica i a aquells subjectes que
realitzen aquestes activitats [3].

-

RD 1699/2011, del 18 de novembre, regula les condicions administratives, contractuals,
econòmiques i tècniques bàsiques per la connexió d’instal·lacions productores a la xarxa de
distribució [4].

-

RD 352/2001, del 18 de desembre, regula el procediment administratiu aplicable a les
instal·lacions d’energia solar fotovoltaica connectades a la xarxa elèctrica.

-

RD 147/2009, del 22 de setembre, regula el procediment administratiu aplicable per a la
implementació de parc eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya.

-

RD 1110/2007, del 24 d’agost, unifica el reglament de punts de mesura del sistema elèctric.

-

RD 1164/2001, del 26 d’octubre, estableix les tarifes d’accés a la xarxa de transport i distribució
d’energia elèctrica.

-

RD 216/2014, del 28 de març, estableix la metodologia de càlcul dels PVPC d’energia elèctrica,
així com el seu règim jurídic de contractació.

-

RD 842/2002, del 2 d’agost, aprova el Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió (REBT).

-

Normes particulars i condicions tècniques de seguretat de l’empresa distribuïdora.
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4. Marc regulador aplicable
4.1. Generació i consum d’energia elèctrica
El sistema elèctric espanyol està regulat per la Llei del Sector Elèctric, Llei 24/2013, del 26 de desembre.
Aquesta té l’objectiu d’establir, en els seus 80 articles i disposicions addicionals, la reglamentació del
sector elèctric, per tal de garantir el subministrament d’energia elèctrica definida en termes de
seguretat, qualitat, eficiència, l’objectivitat, transparència i al mínim cost.
L’Art. 9 d’aquesta llei defineix l’autoconsum, per tant, és objecte regulador d’aquest projecte. Malgrat
que la definició d’autoconsum no és la mateixa que fou en la dicció original de l’article l’any 2013.
A més, a l’empara d’aquesta llei, l’any 2015 es publicà el RD 900/2015, del 9 d’octubre, que regula les
condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d’energia
elèctrica amb autoconsum i de la producció amb autoconsum. Tanmateix, hi ha diversos articles
d’aquest RD que també han quedat derogats amb la incorporació dels RD 15/2018, del 5 d’octubre i
RD 244/2019, del 5 d’abril.
El RD 15/2018 va suposar una modificació profunda de la regulació de l’autoconsum el territori
espanyol, impulsant mesures urgents per la transició energètica i la protecció dels consumidors:
necessitats menors d’energia procedent de la xarxa, major independència energètica i menor nombre
d’emissions de gasos de l’efecte hivernacle.
En el mateix RD també s’expressa la necessitat d’aprovar un nou reglament que reguli el compliment
de les obligacions que aquest imposa. És per aquest motiu que el ministeri per la transició ecològica va
publicar el RD 244/2019, que regula les condicions administratives, tècniques i econòmiques de
l’autoconsum d’energia elèctrica, tal com havia fet el RD 900/2015 anys abans.
Així, en l’actualitat, s’entén per autoconsum el consum per part d’un o diversos consumidors d’energia
elèctrica que prové d’instal·lacions de producció properes al punt de consum i que hi estan associades.
Dins de l’autoconsum, se’n distingeixen dues modalitats: “autoconsum sense excedents” i
“autoconsum amb excedents”.
En la instal·lació estudiada, existeixen dos tipus de subjectes dels descrits en l’article 6, que cal tenir en
compte a l’analitzar la reglamentació que la regula. Per una banda, el propietari és productor d’energia
i és la persona física que s’ha d’encarregar de generar energia elèctrica i de fer el manteniment de la
instal·lació de producció. D’altra banda, també és consumidor perquè adquireix l’energia pel seu propi
consum i pels seus propis serveis de càrrega de vehicles elèctrics.
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Aquest decret també modifica altres decrets que contemplen aspectes relacionats amb l’autoconsum
i la ITC 40 del REBT –document que, com ja s’ha mencionat, també empara reglamentació que la
instal·lació del projecte ha de complir–.

4.1.1.

L’autoconsum del projecte

S’estudia que la promoció de l’autoconsum del nou decret 244/2019 pot tenir beneficis en diversos
sectors, tal com resumeix en el següent esquema.

Activitat i ocupació local
Economia
general

Distribució recursos

Penetració energies renovables
BENEFICIS
AUTOCONSUM
(*)

Sistema
energètic

Reducció gasos efecte
hivernacle
Alternativa econòmica respecte
subministrament tradicional

Consumidors

Paper actiu: consum de
proximitat
Esquema 1.- Beneficis de l'autoconsum

(*) Aquests beneficis són condicions sine qua non per assolir l’escenari objectiu que planteja el Plan
Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) [5]. Aquest pla esdevé el marc per la
transformació de l’economia espanyola: guanyar prosperitat, seguretat energètica, generació de
treball en el sector industrial, innovació, salut, desenvolupament i justícia social. Per fer-ho,
s’estableixen les següents 4 premisses:
-

Reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle respecte l’any 1990.
Les energies renovables siguin un 42 % del consum total d’energia final.
Millora de l’eficiència energètica, un 39,5 %.
La generació elèctrica provingui el 74% de fonts d’energies renovables.

L’autoconsum, d’acord al RD 244/2019 té impactes directes sobre diferents sectors:
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Menor consum
d'energia procedent
de la xarxa

Sector elèctric
Disminució
ingressos per petges
i càrrecs del sistema
IMPACTES
AUTOCONSUM

Consumidors
finals

Disminució del preu
de l'energia

Sector tècnic

Menors pèrdues per la
circulació d'energia
(transport i
distribució)

Esquema 2.- Impactes de l'autoconsum

Així doncs, ja entrant en el marc del RD 244/2019, s’estableix la regulació de 5 aspectes diferents de
l’autoconsum i que tenen aplicació en les instal·lacions i subjectes acollits en qualsevol de les
modalitats d’autoconsum definides en l’Art. 9 de la Llei 24/2013. Per tant, amb una aplicació directe a
la instal·lació del present projecte:
-

Les condicions administratives, tècniques i econòmiques per les diferents modalitats
d’autoconsum descrites.
La definició del concepte d’instal·lacions pròximes.
El desenvolupament dels conceptes autoconsum individual i col·lectiu.
El mecanisme de compensació simplificada entre dèficit i excedent de les instal·lacions de
producció.
L’organització i el procediment d’inscripció i comunicació al registre administratiu
d’autoconsum.

Pel cas d’estudi en concret, en primer lloc, és necessari categoritzar la modalitat d’autoconsum a la
qual s’acull la instal·lació del projecte d’acord les seves característiques.
D’acord amb l’Art. 4 del RD 244/2019, analitzat en l’apartat precedent, es distingeixen dues modalitats:
-

Autoconsum sense excedents. Les instal·lacions que s’acullen a la primera modalitat són
aquelles que disposen de dispositius físics que impedeixen la injecció d’energia excedent a la
xarxa de distribució o transport.

-

Autoconsum amb excedents. Les instal·lacions que s’acullen a la segona modalitat són
aquelles instal·lacions que a més de subministrar energia per l’autoconsum, injecten la seva
energia excedent a la xarxa.
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Tal com es va detallar en el primer volum del projecte global (“Estudi energètic de la incorporació
d'energies renovables per l'autoconsum d'un habitatge unifamiliar”), la instal·lació objecte disposa de
mecanismes d’injecció d’energia excedent a la xarxa, per tant, s’acull a la modalitat autoconsum amb
excedents.
Dins de la modalitat d’autoconsum amb excedents, existeix també una subdivisió:
-

Modalitat amb excedents acollida a compensació. El consumidor i el productor opten per
acollir-se a un mecanisme de compensació d’excedents. Aquesta modalitat només és possible
en el casos que és compleixin totes i cadascuna de les següents condicions:
I.
II.
III.

IV.

V.
-

La font d’energia primària és renovable.
La potència total de la instal·lació/s no és superior a 100 kW.
Si fos necessari el contracte de subministrament per serveis auxiliars de producció, el
consumidor ha d’estar subscrit a un únic contracte per el consum associat i pels
consums auxiliars de producció amb una empresa comercialitzadora.
El consumidor i el productor associat han d’estar subscrits a un contracte de
compensació d’excedents d’autoconsum, tal com defineix en l’Art.14 d’aquest mateix
decret.
La instal·lació no té atorgat cap altre règim retributiu addicional o específic.

Modalitat amb excedents no acollida a compensació. Inclou tots aquells casos d’autoconsum
amb excedents en què no es compleixi alguna de les condicions per poder acollir-se a la
modalitat anterior.

La voluntat dels propietaris de la instal·lació és acollir-se a la modalitat amb excedents acollida a
compensació. Més endavant, es comprova la viabilitat d’aquesta opció.
A més d’aquesta classificació, l’autoconsum també es pot dividir entre individual o col·lectiu, segons si
hi ha un o més d’un consumidor associat/s a les instal·lacions de generació. La instal·lació del projecte
és autoconsum individual.
A continuació, s’analitzen els requisits generals que ha de complir la instal·lació per poder acollir-se a
la modalitat d’autoconsum amb excedents acollida a compensació, d’acord a l’Art. 5 del present decret.
Les instal·lacions de generació associades i els punts de subministrament han de complir els requisits
tècnics, d’operació i d’intercanvi d’informació inclosos en la normativa d’aplicació del sector elèctric i
el reglament de qualitat i seguretat industrial, nacional i europeu. L’empresa distribuïdora o
transportista no té cap obligació legal sobre la instal·lació de connexió a xarxa si no és de la seva
titularitat.
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El consumidor i el propietari de la instal·lació de generació poden ser persones físiques o jurídiques
diferents. En la instal·lació del projecte que ens ocupa, el consumidor i propietari són la mateixa
persona.
En el cas de l’habitatge del projecte, en què hi ha excedents i què estan connectats a la xarxa, són els
consumidors i els productors els responsables de respondre possibles incompliments dels preceptes
que recull aquest decret, com descriu l’Art.87 del RD 1955/2000, de l’1 de desembre.
Seguint la anàlisis i l’aplicabilitat del RD 244/2019 en el projecte d’estudi, l’Art.7 descriu els permisos
d’accés i connexió que han de tenir els subjectes que s’acullen a les diferents modalitats d’autoconsum.

INSTAL·LACIONS
CONSUM
ACCÉS I
CONNEXIÓ
XARXA

INSTAL·LACIONS
GENERACIÓ
(Autoconsum amb
excedents)

Permís d'accés i
connexió

Potència < 15 kW
Exemptes de
permís si...
Sòl urbanitzable

Esquema 3.- Accés i connexió a la xarxa

Per una banda, les instal·lacions consumidores han de tenir els permisos d’accés i connexió.
Per l’altra banda, les instal·lacions generadores i acollides al règim d’autoconsum amb excedents, no
poden tenir una potència instal·lada superior als 15 kW i han d’estar ubicats en sòl urbanitzable.
-

Potència de generació instal·lada.
𝑃𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó = 𝑃𝐹𝑉 + 𝑃𝐸𝑂 = (𝑛 · 𝑃𝑚𝑜𝑑 ) + 𝑃𝐸𝑂 [𝑊]

Eq. 4.1

Els elements i les característiques del sistema de generació es desenvolupen en apartats
posteriors. Tanmateix, s’avança aquest resultat d’aquesta comprovació per comprovar si la
instal·lació es pot acollir a la modalitat d’autoconsum amb excedents.
𝑃𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó = 5600 𝑊 < 15 𝑘𝑊 → 
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-

Sòl urbanitzable.
Les dades que verifiquen que el sòl és urbanitzable s’extreuen del Registre de Plantejament
Urbanístic de Catalunya (RPUC).
El següent certificat de la Generalitat de Catalunya acredita que l’habitatge es classifica com
Sòl Urbà Consolidat (SUC).

Figura 1.- Certificat Generalitat de Catalunya sòl urbanitzable

Pel que fa al contracte d’accés, l’Art. 8 resumeix el procediment per acollir-se a qualsevol de les
modalitats d’autoconsum.
Com es tracta d’un consumidor connectat a BT i que la seva potència instal·lada és inferior a 100 kW,
la modificació del contracte d’accés la du a terme directament l’empresa distribuïdora, a partir de la
informació indicada per la Comunitat Autònoma en la qual estigui ubicada la instal·lació.
El següent esquema resumeix els passos i terminis del procés de modificació del contracte d’accés del
consumidor de la instal·lació del present projecte.
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Comunitat
Autònoma (*)

• Remet
informació
• Termini: 10
dies

Distribuïdora

• Modificació
contracte (**)
• Termini: 5 dies

Comercialitzadora
i consumidors (***)

Esquema 4.- Procés contracte d'accés

(*) La instal·lació s’ubica a Catalunya. Aquesta Comunitat Autònoma no disposa de normativa
específica per la tramitació d’instal·lacions d’autoconsum i per això, es segueix la normativa estatal. A
continuació, es descriuen les particularitats d’aquesta tramitació a Catalunya [6]:
-

Garantia econòmica. La garantia per poder sol·licitar accés a la xarxa per instal·lacions
generadores de potències fins a 50 MW, competència de la Dirección General de Política
Energética y Minas i que es presenta a la Caixa de dipòsits de la Generalitat de Catalunya.
La instal·lació del projecte està exempta del dipòsit de la garantia perquè la seva potència de
producció és inferior als 15 kW i s’ubica en sòl urbanitzable [7].

-

Procediment administratiu de legalització d’instal·lacions elèctriques de BT i AT. Les
instal·lacions generadores s’han d’inscriure en un registre d’instal·lacions tècniques de
seguretat industrial, mitjançant una declaració responsable en la qual es descriuen les seves
característiques bàsiques.
El model s’obté del departament d’empresa i coneixement, de la pàgina web de la Generalitat
de Catalunya [8].
Un dels camps que cal complimentar en aquest document és el número CAU (codi
d’autoconsum) que identifica la instal·lació i que relaciona tots els punts de consum i de
generació associats a aquesta. El codi ha de ser sol·licitat al distribuïdor elèctric, que el facilitarà
en el mateix moment en què es tramiti la sol·licitud de permís d’accés i connexió.

-

Procediment administratiu de legalització d’instal·lacions d’autoconsum. Aquest procés es
divideix en funció de les característiques de la instal·lació del projecte. En particular, aquesta
es troba dins del grup d’autoconsum amb excedents, amb possibilitat d’injecció d’energia
excedent a la xarxa i acollit a règim de compensació. A més d’una potència menor de 15 kW i
ubicada en sòl urbanitzable.
En aquest cas, el procediment és un tràmit telemàtic i consisteix en dues sol·licituds:
o
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Sol·licitud d’explotació provisional per proves. Aquest tràmit es pot realitzar en
qualsevol moment, només telemàticament. I hi ha tot un seguit de documents que cal
presentar por poder començar-lo [9]. En el cas de la instal·lació elèctrica de producció
eòlica i fotovoltaica del projecte:
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o

Annex de dades tècniques dels formularis d’Autoconsum.
Projecte tècnic de la instal·lació, signat pel facultatiu competent.
Certificat de direcció i acabament d’obra.
Contracte tècnic amb l’empresa distribuïdora (en aquest cas, Endesa
Distribución).

Sol·licitud d’explotació definitiva. Aquest tràmit es pot realitzar en qualsevol
moment, telemàticament. I hi ha tot un seguit de documents que cal presentar por
poder començar-lo [10]:






Annex de dades tècniques dels formularis d’Autoconsum.
Memòria tècnica de la instal·lació.
Informe gestor xarxa. Acredita el compliment dels procediments d’accés i
connexió, així com els requisits d’informació, tècnics i operatius establerts en
els procediments d’operació.
Certificat de compliment de punts de mesura, d’acord RD 1110/2007.

(**) S’ha de comunicar a partir de quin dia és efectiva la modalitat d’autoconsum a la qual s’acull el
client, així com les condicions del seu acord: tant els coeficients de repartiment, com les condicions del
mecanisme de compensació.
(***) El consumidor disposa de 10 dies des de la recepció del contracte per notificar a l’empresa
distribuïdora qualsevol disconformitat.
Segons el cinquè punt de l’Art.8 del RD 244/2019, és obligatòria la permanència de mínim un any des
de l’alta del contracte d’accés en qualsevol de les modalitats possibles.
En el capítol IV del decret, es descriuen els requisits de mesura i de gestió de l’energia que ha de complir
la instal·lació del projecte. Els punts de mesura s’han d’adequar a les condicions que estableix el RD
1110/2007, del 24 d’agost, així com els reglaments vigents en matèria de mesura i seguretat i qualitat
industrial. Tenint en compte les modificacions aplicades per la disposició final tercera del RD 244/2019.
D’acord amb l’Art.10 i l’Art.11, tots els subjectes acollits a qualsevol modalitat han de disposar de tots
aquells equips i sistemes de mesura que permetin la correcta facturació dels preus, tarifes, càrregues i
peatges d’accés.
L’empresa distribuïdora és l’encarregada de portar el control de la potència i els excessos d’energia
reactiva; així com, les lectures de mesura d’energia i desglossar-les, de forma que es pugui aplicar el
mecanisme de compensació d’excedents.
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En general, les instal·lacions disposen d’un equip de mesura bidireccional en el punt frontera o un equip
de mesura en cada un dels punts frontera. La seva capacitat mínima de resolució de mesura ha de ser
horària. S’instal·len en les xarxes interior, en el punt més proper possible al punt frontera –per
minimitzar les pèrdues d’energia–.
Els requisits particulars dels sistemes de mesura, que es mencionen en l’Art.12 del RD 244/2019, es
desenvolupen en l’Art.9 del RD 1110/2007 [11].
De caràcter general, els equips de mesura es poden resumir amb el següent esquema:

COMPTADOR
ENERGIA ACTIVA

EQUIPS
MESURA

COMPTADOR
ENERGIA
REACTIVA
REGISTRADORS
TRASFORMADOR
DE MESURA
CONTROLADORS
DE POÈNCIA
ALTRES
MÒDEM
RELLOTGES
COMMUTADORS
D'HORARIS
Esquema 5.- Equips del sistema de mesura

D’acord l’Art.7 del RD 1110/2007, el tipus de punts de mesura i frontera de la instal·lació es considera
del tipus 5, ja que la potència contractada en qualsevol període és igual o inferior a 15 kW. Els equips
dels tipus 5 han de disposar a més d’un optoacoblador.
També han de disposar mínim amb un integrador totalitzador o element que permeti visualitzar
l’energia que circula i que garanteixi també la lectura en caso d’absència de tensió.
Així mateix, a més dels equips de mesura, són obligatoris els equips que controlen la potència
demandada pel client. Aquests equips es poden integrar també en el mateix equip de mesura que s’ha
esmentat. En el cas dels punts del tipus 5, que és d’aplicació en el present projecte, l’equip controla la
demanda de potència mitjançant maxímetres i elements limitadors de potència –programats amb
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algoritmes simplificats que facin el seguiment de la corba d’actuació, tenint en compte la intensitat
màxima del contracte o els requisits de gestió de demanda–. Aquests elements han de ser
reenganxables des del propi domicili o de reenganxament automàtic.
Els equips bàsics han de permetre la discriminació horària de les mesures i amb capacitat per gestionar
mínim 6 períodes programables, per parametritzar períodes d’integració de fins una hora i registrar i
emmagatzemar les corbes horàries d’energia activa i reactiva durant 3 mesos.
A més, d’acord al segon punt de l’Art.12 del RD 244/2019 i del vuitè punt de l’Art.9 del RD 1110/2007,
els equips del tipus 5 també han d’integrar sistemes de telegestió i telemesura, que seran integrats
pels encarregats de fer la lectura, en aquest cas, l’empresa distribuïdora. Aquests aparells tenen com
objectiu permetre la lectura de mesures de forma remota, així com el control de paràmetres de qualitat
de servei –per exemple, el nombre i la duració de les possibles interrupcions de subministrament que
tinguin una durada igual o superior a 3 minuts o la tensió de línia, si aquesta es troba fora del límits
permesos.
En el desè punt de l’Art.9 del RD 1110/2007 es descriu la classe de precisió que han de tenir els
elements del sistema de mesura, en funció del tipus de punt. A continuació, s’adjunta una taula amb
els paràmetres que són d’aplicació en aquest projecte:

Tipus de punt
5

Classe de precisió
Transformadors
Tensió
Intensitat
-

Comptadors
Tensió
Intensitat
≤A
≤3

Taula 1.- Classe de precisió dels equips de mesura del tipus de punt 5

4.1.2.

Gestió de l’energia elèctrica produïda i consumida

D’acord l’Art.14 del RD 244/2019, el contracte de compensació d’excedents es subscriu entre el
productor i el consumidor associat i acollit a la modalitat d’autoconsum amb excedents i acollit a
compensació, per tal d’establir mecanismes de compensació simplificada entre els dèficits dels seus
consums i la totalitat dels excedents de les seves instal·lacions de generació associades.
Aquest contracte implica l’exclusió del sistema d’ofertes.
El mecanisme de compensació simplificada consisteix en un saldo en termes econòmics de l’energia
consumida en un període de facturació. En aquest cas, el contracte es realitza amb una
comercialitzadora de referència, incloses en el llistat de la disposició addicional primera del RD
216/2014, del 28 de març: Endesa Energia XXI, S.L.U, que serà l’encarregada d’efectuar la facturació
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dels termes previstos. El contracte de subministrament és al preu voluntari pel petit consumidor
(PVPC), la tarifa regulada per l’Estat espanyol.

Energia CONSUMIDA

TCUh

Energia EXCEDENT

Pmh - CDSVh

MECANISME
COMPENSACIÓ

Esquema 6.- Mecanisme de compensació

Tal com mostra l’Esquema 6, l’energia horària consumida de la xarxa es valora al cost horari de l’energia
del preu voluntari per petit consumidor en cada hora (TCUh) i l’energia excedent es valora al preu mig
horari, obtingut en el mercat diari i intradiari en cada hora (Pmh) menys els costs de possibles
desviaments (CDSVh).
L’energia horària excedent no es considera com energia incorporada al sistema elèctric, per aquest
motiu, aquesta està exempta de l’aplicació de peatges d’accés a la xarxa de transport i distribució.
En cap cas el valor econòmic de l’energia horària excedent pot ser superior al valor econòmic de
l’energia horària consumida de la xarxa en el període de facturació, que mai serà superior a un mes.
Per tant, s’ha de complir sempre amb la següent relació:
𝑇𝐶𝑈ℎ > (𝑃𝑚ℎ − 𝐶𝐷𝑆𝑉ℎ )

Eq. 4.3

La fórmula per calcular cadascun d’aquests termes es desenvolupa a continuació, d’acord al RD
216/2014, del 28 de març.
Els preus voluntaris pels petits consumidors inclouen els següents conceptes:
-

Costos de producció d’energia elèctrica. Es basa en el preu horari dels mercats diaris i
intradiaris durant el període de facturació, els costos dels serveis d’ajust del sistema i altres
costos associats al subministrament.

-

Peatges d’accés i càrrecs.

-

Costos de comercialització.

Així doncs, d’acord l’Art. 7 del RD 216/2014 els PVPC es determinen a partir del peatge d’accés associat
a cadascun dels punts existent de subministrament, concepte format per un terme de potència, un
terme d’energia, un terme corresponent al cost horari de l’energia i, si fos necessari, un terme
d’energia reactiva.
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Tot seguit, es defineixen matemàticament aquests termes.
Terme de potència
𝑇𝑃𝑈 = 𝑇𝑃𝐴 + 𝑀𝐶𝐹

Eq. 4.4

Essent,
𝑇𝑃𝑈: terme de potència del PVPC (€/kW i any).
𝑇𝑃𝐴: terme de potència del peatge d’accés i càrrecs del subministrament (€/kW i any). El
control de la potència es realitza utilitzant l’equip de mesura del punt frontera.
𝑀𝐶𝐹: marge de comercialització fixat pel Ministeri de Indústria, Energia i Turisme (€/kW i any).
Terme d’energia
𝑇𝐸𝑈𝑝 = 𝑇𝐸𝐴𝑝

Eq. 4.5

Essent,
𝑝: període tarifari del peatge d’accés.
𝑇𝐸𝑈𝑝 : terme d’energia del PVPC en el període p (€/kWh)
𝑇𝐸𝐴𝑝 : terme d’energia del peatge d’accés i càrrecs en període tarifari p (€/kWh). Aquesta
energia és l’energia horària consumida de la xarxa.
Terme de cost horari de l’energia
𝑇𝐶𝑈ℎ = (1 + 𝑃𝐸𝑅𝐷ℎ ) · 𝐶𝑃ℎ

Eq. 4.6

Essent,
𝑇𝐶𝑈ℎ : terme de cost horari d’energia del PVPC cada hora (€/kWh).
𝑃𝐸𝑅𝐷ℎ : coeficient de pèrdues del peatge d’accés d’aplicació al subministrament en l’hora h,
d’acord la disposició addicional quarta 2a).
𝐶𝑃ℎ : cost de producció de l’energia subministrada cada hora (€/kWh).
Aquest cost es calcula amb la següent fórmula, segons l’Art.9 del RD 216/2014:
𝐶𝑃ℎ = 𝑃𝑚ℎ + 𝑆𝐴ℎ + 𝑂𝐶ℎ

Eq. 4.7

Essent,
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ℎ: hora de cada període tarifari.
𝑃𝑚ℎ : preu mig horari obtingut a partir dels resultats del mercat diari i intradiaria en
l’hora h del període tarifari p. Es defineix en l’Art.10 del mateix decret.
𝑆𝐴ℎ : corresponent als serveis d’ajust del sistema associats al subministrament en
l’hora h del període tarifari p. Es defineix en l’Art.11 del mateix decret.
𝑆𝐴ℎ = 𝑃𝑀𝐴𝑆ℎ + 𝐶𝐷𝑆𝑉ℎ

Eq. 4.8

Essent,
𝑃𝑀𝐴𝑆ℎ : preu horari de tots els serveis d’ajust del sistema i que el seu cost
s’assigna a la demanda. És estimat per l’operador del sistema el dia anterior
al del subministrament, per cada una de les 24 hores del dia.
𝐶𝐷𝑆𝑉ℎ : cost dels desviaments horaris per MWh consumit dels
comercialitzadors de referència. És estimat per l’operador del sistema el dia
anterior al del subministrament, per cada una de les 24 hores del dia.
𝑂𝐶ℎ : altres costos associats al subministrament d’energia. Aquests es descriuen en la
següent relació:
𝑂𝐶ℎ = 𝐶𝐶𝐶𝑂𝑀ℎ + 𝐶𝐶𝑂𝑆ℎ + 𝐶𝐴𝑃ℎ + 𝐼𝑁𝑇ℎ

Eq. 4.9

Essent,
𝐶𝐶𝐶𝑂𝑀ℎ : quantitat relativa al pagament de les comercialitzadores pel
finançament de la retribució de l’Operador de Mercat Ibèric d’Energia.
𝐶𝐶𝑂𝑆ℎ : quantitat relativa al pagament de les comercialitzadores pel
finançament de la retribució de l’Operador del Sistema.
𝐶𝐴𝑃ℎ : pagament dels mecanismes de capacitat de generació corresponent al
consum en l’hora h (€/MWh).
𝐼𝑁𝑇ℎ : quantitat horària relativa al pagament de les comercialitzadores de
referència pel finançament del servei d’interrupció (€/MWh). És calculat per
l’operador del sistema, per cada una de les 24 hores del dia següent.
El terme d’energia reactiva es determina d’acord a les condicions establertes en el RD 1164/2001, del
26 d’octubre, i s’expressa en €/kVarh. En el cas en particular d’estudi, es disposa de la tarifa simple de
baixa tensió (2.0 A) i, per tant, està exempta d’incloure el terme d’energia reactiva en la facturació [12].
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La quantitat determinada del PVPC no inclou impostos, recàrrecs i gravàmens.
Una vegada definits cadascun dels termes, ja es pot determinar els components de la facturació dels
PVPC, d’acord l’Art.8 del RD 216/2014.
Terme de facturació de potència
La facturació d’aquest terme és proporcional al nombre de dies de l’any que es trobin dins del període
de facturació corresponent. S’expressa en euros (€).
𝐹𝑃𝑈 = 𝑇𝑃𝑈 · 𝑃𝑜𝑡

Eq. 4.10

Essent,
𝑇𝑃𝑈: terme de potència
𝑃𝑜𝑡: potència contractada, ja que la instal·lació incorpora un interruptor de control de
potència (ICP).
Terme de facturació d’energia activa
La facturació d’aquest terme es determina tenint en compte que s’instal·len equips de mesura amb
capacitat de telemesura i telegestió.
𝐹𝐸𝑈 =

∑
𝑝 𝜀 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó

[(𝐸𝑝 · 𝑇𝐸𝑈𝑝 ) + ∑[(𝐸𝑝ℎ · 𝑇𝐶𝑈ℎ )

Eq. 4.11

ℎ𝜀 𝑝

Essent,
𝐸𝑝 : energia consumida en el període tarifari p (kWh).
𝐸𝑝ℎ : energia consumida en l’hora h el període tarifari p (kWh).
𝑇𝐸𝑈𝑝 : preu del terme de l’energia del PVPC en el període tarifari p (kWh).
𝑇𝐶𝑈ℎ : preu del terme del cost horari de l’energia del PVPC, en cada hora (€/kWh).
Determinats els termes de facturació que componen els PVPC, és l’empresa comercialitzadora
l’encarregada de liquidar la seva energia conforme la seva normativa d’aplicació. També és qui aplica
els peatges d’accés a la xarxa i els càrrecs del sistema elèctric que corresponguin, tot desglossant
aquests conceptes en la factura.
Per últim, pel que als càrrecs del sistema elèctric que s’apliquen a les modalitats d’autoconsum i
d’acord a l’Art.18 del RD 244/2019, l’energia autoconsumida d’origen renovable està exempta de tot

25

Memòria

tipus de càrrecs; mentre que a l’energia consumida de la xarxa se li apliquen els següents càrrecs,
establerts per l’Ordre de la Ministra per la Transició Ecològica:
-

Càrrecs fixos per potència. Es realitza sobre la potència contractada pel consumidor.

-

Càrrecs variables. Es realitza sobre l’energia horària consumida de la xarxa.

4.2. Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió
L’objectiu principal del REBT és establir les condicions tècniques i garanties que han de complir les
instal·lacions elèctriques connectades a una font de subministrament de baixa tensió, aprovades pel
RD 842/2002, del 2 d’agost, de tal forma que es preservin la seguretat de les persones i bens, el correcte
funcionament d’aquestes instal·lacions i prevenir possibles pertorbacions que poguessin ocasionar a
altres instal·lacions i contribuir així a la fiabilitat tècnica i eficiència econòmica d’aquestes.
Aquest reglament s’aplica a aquelles instal·lacions que distribueixen l’energia elèctrica, que generen
electricitat pel propi consum i les receptores, la tensió de les quals es troba dins dels següents límits:
-

Corrent alterna: ≥ 1000 V

-

Corrent continu: ≥ 1500 V

A continuació, es detallen aquelles ITC que tenen una aplicació directe en el projecte i de quina forma.
En la ITC-BT-04 es determina la documentació tècnica que han de tenir les instal·lacions per ser
legalment en servei. Existeixen dues modalitats que classifiquen les instal·lacions que han d’aportar
projecte o memòria tècnica de disseny.
En l’apartat 3 d’aquesta instrucció es detallen quines característiques tenen les instal·lacions que
precisen l’elaboració de projecte. En el cas contrari, en què la instal·lació no estigui dins dels grups
especificats en aquest apartat, les instal·lacions precisen de Memòria Tècnica de Disseny (MTD).
La instal·lació del projecte es troba dins dels següents dos grups, tanmateix cal considerar les
especificacions límits:
Grup

Tipus instal·lació

Límits

Aplica (Sí/No)

f

Habitatges unifamiliars

P > 50 kW

No

z

Instal·lacions de càrrega vehicles elèctrics exteriors

P > 10 kW

No

Taula 2.- Instal·lacions que precisen projecte

Malgrat que la instal·lació es troba en algun dels grups, no compleix amb els límits especificats i, per
tant, és necessari presentar la MTD.
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Empresa instal·ladora
(elaboració MTD)

Execució instal·lació i
la seva verificació

Inspecció inicial (*)

Certificat i registre
instal·lació
Esquema 7.- Tramitació instal·lacions

(*) D’acord l’apartat 4.1. de la ITC-BT-05, la inspecció inicial només és objecte d’algun tipus
d’instal·lacions. En aquest cas, la instal·lació es troba dins del grup z) però al no requerir projecte tècnic,
queda exclosa de la necessitat de realitzar la inspecció.
En les instruccions 6 i 7 es descriuen les característiques que ha de complir el cablejat de les xarxes de
distribució de baixa tensió, aèries i subterrànies, respectivament. I, per tant, a l’hora té afectació directe
en el disseny de les instal·lacions elèctriques del projecte. També, en la ITC-BT-08 es descriuen els
sistemes de connexió del neutre i les masses en aquestes xarxes.
Pel que fa a la construcció d’obra nova, com és el cas del loft de nova construcció del projecte, per fer
la previsió de càrregues pel subministrament, es segueixen les normatives i especificacions de la
instrucció número 10.
De la ITC-BT-11 fins la ITC-BT-24 es defineixen totes les característiques i elements que formen les
instal·lacions: escomeses, caixa general de protecció, línia general d’alimentació, comptadors i
proteccions contra sobreintensitat, tensions i contactes directe o indirectes, etc. Per tant, tots són
d’aplicació directe en el present projecte.
En les següents instruccions, la 25 i 26, es descriuen les instal·lacions interiors del habitatges. L’anàlisi i
l’aplicació de les quals es desenvolupa en els apartats 6 i 7 d’aquest treball.
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També cal considerar la ITC-BT-40, que recull les especificacions tècniques de les instal·lacions
generadores de baixa tensió i s’aplica tant en els generadors fotovoltaics, com en els generadors eòlics
de BT.
Per últim, la ITC-BT-52 identifica les prescripcions aplicables a les instal·lacions de càrrega de vehicles
elèctrics, concretament la instal·lació del projecte es troba en el grup a), el qual inclou aparcaments en
habitatges unifamiliars o d’una sola propietat.
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5. Estat de l’art
L’estat de l’art del present projecte engloba 3 àmbits: el Sistema Elèctric Espanyol, les energies
renovables i els diferents tipus d’instal·lacions elèctriques.

5.1. Sistema Elèctric Espanyol
El sistema elèctric és el conjunt d’instal·lacions, conductors i equips que s’utilitzen per produir,
convertir, transformar, transmetre, distribuir i consumir energia elèctrica.
Tradicionalment, en el Sistema Elèctric Espanyol, l’energia és generada en grans centrals (nuclears,
eòliques, de carbó, hidràuliques, etc.) i transportada i distribuïda a grans capacitat i distàncies fins als
consumidors a través de grans xarxes.

Figura 2.- Sistema Elèctric Espanyol
Font: miwEnergía

L’Operador del Mercat (Operador del MErcado Español de Electricidad S.A: OMEL) i l’Operador del
Sistema (Red Eléctrica de España S.A.: REE) són els encarregats de gestionar i garantir el correcte
funcionament del Sistema Elèctric Espanyol.
Els productors d’energia elèctrica són els encarregats de generar l’energia elèctrica: construint,
operant i mantenint les seves instal·lacions i les infraestructures de connexió a la xarxa de transport i
distribució. El Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme és l’organisme que s’encarrega del registre
administratiu de les instal·lacions productores.
El transport d’energia elèctrica consisteix en la transmissió d’aquesta entre els diferents participants
del sistema elèctric. Aquesta activitat és regulada per l’Operador del Sistema (REE), encarregat
d’operar la xarxa en temps real.
La distribució d’energia elèctrica consisteix en la transmissió d’aquesta des de la xarxa de transport fins
al consumidor final, assegurant-li el servei de subministrament de forma regular i continuada. En el
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territori Espanyol, existeixen 5 grans distribuïdors repartits territorialment i més de 300 de petits, tal
com es mostra en la següent figura.

Figura 3.- Empreses distribuïdores del territori espanyol
Font: REBT

Pel que fa a l’activitat de comercialització consisteix a accedir a la xarxa de transport i distribució, actuar
com a subjectes en el mercat de producció, gestionar facturació de la venta l’energia elèctrica als
consumidors finals.
Actualment, aquest concepte està evolucionant cap a un procés de transició energètica, basat en la
descarbonització i l’ús sostenible dels recursos, la descentralització de la generació (generació
distribuïda), l’electrificació de l’economia i la participació activa dels consumidors (autoconsum).
El present projecte promou essencialment la generació distribuïda d’energia elèctrica i la participació
del consumidor en l’activitat.
La generació distribuïda consisteix a aproximar els punts de generació als punts de consum d’energia.
Les grans centrals productores són substituïdes per plantes de generació de petita escala, generalment
productores partir de fons d’energia renovable. És clar que aquest tipus de generació pot
desencadenar conseqüències positives i negatives al Sistema Elèctric Espanyol actual.
Per una banda, els principals avantatges són que el model de generació distribuïda contempla la
integració de fonts d’origen renovable i redueix les pèrdues del transport i distribució i els costos del
manteniment d’aquestes xarxes.
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Contràriament, la generació renovable és més inestable i, per tant, pot provocar fluctuacions en la
qualitat del subministrament. El model de generació distribuïda implica un cost inicial elevat i és més
compleix a l’hora d’adquirir i gestionar les dades de tot el sistema de generació.

5.2. Energies renovables
Gairebé durant tota la història de la humanitat, els humans han utilitzat les energies renovables com a
font d’energia, com per exemple els molins de vent o d’aigua per moldre gra; no fou fins després de la
revolució industrial quan s’inicià la utilització de combustibles fòssils, com el carbó, el petroli o el gas
natural. El seu ús va créixer coincidint amb l’augment de nivell de vida dels països desenvolupats, fins
al punt que actualment és una de les causes principals de l’increment del canvi climàtic (contaminació,
efecte hivernacle, pluja àcida, desforestació).
A més, el ritme de consum d’aquests combustibles és molt superior al de la regeneració de la natura.
És una realitat doncs que les reserves de combustibles fòssils podrien arribar a esgotar-se.
La principal alternativa a aquest dilema és l’energia d’origen renovable.
Les energies renovables són una font d’energia neta proporcionada per la natura i que pot ser
considerada inesgotable, ja que es renoven constantment.
Es considera que totes les fonts d’energia renovable provenen de forma directa o indirecta del Sol.
-

-

Energia solar indirecte.
o

Captació tèrmica: energia solar tèrmica o combustibles.

o

Captació fotònica: energia fotovoltaica o fotoquímica.

Energia solar directe.
o

Energia eòlica.

o

Energia de les onades.

o

Energia hidràulica.

En el present document, l’activitat de generació a partir d’energies renovables es centra en l’energia
solar fotovoltaica (ESF) i l’energia eòlica (EO).
L’energia solar fotovoltaica consisteix a transformar directament l’energia de la llum en energia
elèctrica mitjançant mòduls fotovoltaics, per mitjà del fenomen físic conegut com a efecte fotoelèctric.
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Els mòduls fotovoltaics es caracteritzen a partir de 3 corbes, en funció de la radiació solar i de la
temperatura.
-

Corba I-U. Permet determinar la potència que el panell aporta a la càrrega per qualsevol valor
de corrent o tensió.

-

Corba I-U en funció de la irradiància. Permet observar que mentre que el corrent canvia
proporcionalment a la radiació, la tensió gairebé no varia. La temperatura en aquesta corba és
constant.

-

Corba I-U en funció de la temperatura. Permet observar que mentre la tensió canvia
inversament proporcional a la temperatura, el corrent gairebé no varia. La radiació es manté
constant.

L’energia eòlica i minieòlica aprofiten l’energia del vent per generar energia elèctrica, tot i que en últim
terme aquest també prové del Sol.
L’energia del vent depèn de la seva velocitat i, en menor mesura, de la seva densitat. El potencial eòlic
específic d’una zona es caracteritza per la velocitat i la direcció del vent predominant.
El funcionament d’aquests aerogeneradors ve determinat pels valors específics del vent en les seves
diverses fases de funcionament:
-

Velocitat d’arrencada. El rotor comença a girar i l’alternador genera tensió.

-

Velocitat d’acoblament. La tensió generada en l’alternador és suficientment elevada perquè
es pugui produir energia.

-

Velocitat nominal. Es genera potència nominal.

-

Velocitat de desconnexió. A partir de velocitats superiors a aquesta, el rotor es deté per evitar
danys en la màquina. Generalment, per controlar aquest fet, els aerogeneradors incorporen
un sistema de control.

Aquestes velocitats caracteritzen la corba de potència de les turbines eòliques. La corba de potència
relaciona la potència elèctrica en els borns de la turbina en funció de la velocitat del vent que incideix.
Els fabricants proporcionen aquesta corba, juntament amb la resta d’especificacions tècniques de cada
aerogenerador.

5.3. Instal·lacions elèctriques
Una instal·lació elèctrica és el conjunt d’aparells i de circuits associats amb un fi particular: producció,
conversió, transformació, transmissió, distribució o el mateix consum d’energia elèctrica.
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Les instal·lacions productores es regulen seguint la ITC-BT-40 del REBT. Aquest document regula totes
les instal·lacions generadores següents motors de combustió, turbines, generadors fotovoltaics,
generadors eòlics BT, acumuladors mecànics o electroquímics, cèl·lules de combustible i altres fons
d’energia BT.
En funció de com es relacionen les instal·lacions productores i receptores, es classifiquen de la següent
manera:
-

Instal·lacions generadores aïllades. No existeix connexió entre la receptora i la xarxa de
distribució o un altre generador. En aquestes instal·lacions s’instal·la un dispositiu que
connecta i desconnecta les càrregues en els circuits de sortida del generador.

-

Instal·lacions assistides. L’alimentació de la instal·lació interior es pot dur a terme des de la
xarxa o un generador, amb un sistema de commutació que eviti l’acoblament simultani
d’ambdues alimentacions, ja que la xarxa i el generador no poden treballar en paral·lel. No
existeix font preferent, sinó que ambdues poden ser font principal i quedant l’altre com a font
de suport.

-

Instal·lacions interconnectades a la xarxa. Es poden connectar a la xarxa de distribució de MT
o AT.
o

Mode separat.

o

Mode independent.
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6. Descripció general de l’habitatge
L’objecte del treball és un habitatge unifamiliar situada al carrer Troana, número 4, al terme municipal
de Viladecans, a la comarca del Baix Llobregat (Barcelona). Per consultar la situació de l’habitatge
consultar el plànol 01 de la documentació gràfica.

Figura 4.- Emplaçament de l'habitatge

Les coordenades geogràfiques d’aquesta ubicació són:
-

Latitud: 41,322 °N

-

Longitud: 2,002 °O

La parcel·la té una superfície edificada total de 207,13 m2, distribuïda en els següents espais:

Planta 1

Planta
baixa

Planta 1
Total

Descripció
Cuina - Sala d'estar
Bany 3
Habitació doble 3
Rebedor
Sala d'estar
Bany 1
Habitació individual
Habitació doble 1
Habitació doble 2
Cuina - Menjador
Passadís
Sala d'estar 2
Bany 2
Terrassa

Superfície (m2)
26,50
12,10
4,80
10,87
18,49
5,09
9,87
10,01
13,20
32,00
2,38
38,98
5,36
17,48
207,13

Taula 3.- Característiques de l'habitatge
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La planta -1 actualment hi ha una porxada i una sala utilitzada com a magatzem. Tanmateix, es preveu
la construcció d’un loft (la seva obra queda exclosa de l’abast d’aquest projecte) i per aquest motiu, en
el present estudi s’han considerat la futura distribució d’espais que s’edificarà. És necessari fer la
previsió de càrregues d’aquesta planta i el disseny de la instal·lació elèctrica interior.
El loft està format per un bany, una cuina i sala d’estar (que formen un únic espai obert), tal com es pot
veure en el plànol 03 de la documentació gràfica.

Figura 5.- Distribució d’espais loft

La planta baixa està formada per un rebedor, una sala d’estar, dos dormitoris dobles i un dormitori
individual, passadís i una cuina. Consultar plànol 05 de la documentació gràfica.
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Figura 6.- Distribució d’espais planta baixa

La primera planta està formada per una segona sala d’estar, un bany i la terrassa. Consultar plànol 07
de la documentació gràfica.

Figura 7.- Distribució d’espais primera planta
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Tal com s’ha introduït, en el primer volum d’aquest projecte, en el treball de final de grau d’enginyeria
de l’energia, es van determinar les fonts d’energies renovables que són necessàries per abastir les
necessitats energètiques elèctriques d’aquest habitatge: un sistema híbrid, format per un generador
eòlic i un camp solar, connectats a la xarxa de distribució d’energia elèctrica.
Per una banda, l’aerogenerador escollit és una turbina d’eix vertical, amb la característica principal que
s’acciona i assoleix la potència nominal amb velocitats baixes, entre 1,5-5 m/s, adequant-se a les
velocitats probables del municipi de Viladecans, tal com estudia el primer volum d’aquest projecte i
mostra el següent gràfic. La distribució de Weibull és una descripció estadística de les velocitats del
vent d’unes coordenades en concret.

Distribució de Weibull
Gener

0,60

Febrer
Març

0,50

Probabilitat [pu]

Abril
0,40

Maig

Juny

0,30

Juliol
Agost

0,20

Setembre
0,10

Octubre
Novembre

0,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Desembre

Velocitat vent [m/s]
Gràfic 1.- Distribució de Weibull Viladecans

D’altra banda, el camp solar està format per 12 panells fotovoltaics, situats a la coberta de l’habitatge,
tenint en compte les limitacions d’espai existents, tal com s’observa en la figura següent, on també s’hi
pot observar la ubicació de l’aerogenerador.
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Figura 8.- Coberta de l’habitatge amb els panells FV

En el present document es desenvolupa l’estudi de les característiques que han de tenir aquestes
instal·lacions del sistema de generació híbrid, així com també com aquestes s’integren amb la xarxa.
Per últim, en el primer volum també es va considerar la incorporació d’un punt de recàrrega per un
vehicle elèctric. Se’n va estudiar la demanda energètica i com afectava a les necessitats energètiques
totals de l’habitatge. En aquest volum, s’estenen les característiques i condicions tècniques de la
instal·lació d’aquest nou punt, així com la seva integració amb la resta de circuits de l’habitatge.
En aquest segon volum també s’examinen les instal·lacions elèctriques actuals: circuits, proteccions
existents, punts de consum, etc. En cas de detectar-hi qualsevol tipus d’irregularitat, es plantejaran
possibles modificacions d’aquestes instal·lacions, amb l’objectiu que totes elles estiguin sota el marge
normatiu desenvolupat en l’apartat 3 i 4.

6.1. Estat actual: punts d’utilització
A continuació, s’examinen els punts d’utilització actuals dels diferents espais de l’habitatge (Taula 4 i
representat gràficament en la documentació gràfica).
En aquest apartat, s’utilitza l’abecedari per designar i assenyalar els diferents circuits de la instal·lació
interior de l’habitatge actual, per tal d’evitar possibles males interpretacions amb la instal·lació nova
que es proposa en el següent apartat.
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Núm. Mín.  / 

Habitació

Circuit

Mecanisme

Accés

Ci

Polsador timbre

1

1



Rebedor (PB)

Ce

Punt de llum

1

1



Commutador 10 A

2

1



Base 16 A 2p+T

2

1



Punt de llum

2

2



Interruptor 10 A

2

2



4



Base 16 A 2p+T

6

S = 10,87 m2

Cd
Ce

Sala d’estar (PB)
S = 18,49 m2

Cd

Observacions

S > 10 m2
Un interruptor per
cada 6 m2 :
18,49⁄6 = 3,1 ≅ 4

Sala d’estar 2 (P1)
S = 38,98 m2

Punt de llum

4

2

Interruptor 10 A

4

4

Base 16 A 2p+T

9

7



S > 10 m2



Un interruptor per
cada 6 m2 :

Ch

38,98⁄6 = 6,49 ≅ 7

Dormitori
individual (PB)
2

S= 9,87 m

Punt de llum

1

1



Commutador 10 A

2

1



Base 16 A 2p+T

4

3



Punt de llum

1

2



Interruptor 10 A

1

1



Base 16 A 2p+T

4

3



Punt de llum

1

2



Commutador 10 A

2

1



Base 16 A 2p+T

3

3



Punt de llum

1

1



Interruptor 10 A

1

1



Base 16 A 2p+T

2

2



Punt de llum

1

1



Interruptor 10 A

1

1



Punt de llum

1

1



Interruptor 10 A

1

1



Ch

Base 16 A 2p+T

1

1



Cg

Base 16 A 2p+T

1

1



1

1

Punt de llum

1

2



Interruptor 10 A

1

1



Ce
Cd

Dormitori doble 1
(PB)
S = 10,01 m2
Dormitori doble 2
(PB)

Ce
Cd
Ce

2

S = 13,20 m

Cd

Bany 1 (PB)

Ce

S = 5,09 m2

Cd
Ch
Cg

Bany 2 (P1)
2

S = 5,36 m

Cd
Terrassa (P1)
S = 17,48 m2

Cf

Base 16 A 2p+T
Rentadora

S > 10 m2

S > 10 m2


S > 10 m2
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Cg
Passadís (PB)

Ce

2

S = 2,38 m

Ca

Cc

Cuina i menjador

-



Punt de llum

1

1



Commutador 10 A

2

1



Punt de llum

3

2



Interruptor 10 A

1

Commutador 10 A

4

3



2

2



6

5



1

1



Base 16 A 2p+T
Extractor i nevera
Base 16 A 2p+T

Cb

Base 16 A 2p+T

Ck

S = 26,25 m

1

Ca
(PB)
2

Base 16 A 2p+T

Cc

Cj

Exterior

Cf

Base 25 A 2p+T
Forn i microones
Base 16 A 2p+T

Es considera
correcte, perquè no
hi ha termoelèctric i
la rentadora està al
bany.

2

3



5

3



Punt de llum

1

2



S > 10 m2

Commutador 10 A

1

2



S > 10 m2

Base 16 A 2p+T

1

2



S > 10 m2

Rentaplats
Base A 2p+T
(pla de treball cuina)

Taula 4.- Punts d'utilització

6.2. Estat actual: circuits interiors
Un cop analitzats els punts d’utilització de l’habitatge actual-, s’examinen els diferents circuits i els
mecanismes i components que els formen.
Circuit
Ca
Cb
Cc
Cd
Ce

40

Mecanisme / Receptor

Núm.

Punt llum menjador i cuina

3

Base 16 A 2p+T televisió

1

Base 16 A 2p+T menjador i cuina

10

Rentaplats

1

Nevera

1

Base 16 A 2p+T PB

21

Rentadora

1

Punt de llum PB

8
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Punt llum exterior

1

Base 16 A 2p+T exterior

1

Punt llum bany 2

1

Base 16 A 2p+T bany 2

1

Punt llum P1

5

Base 16 A 2p+T P1

11

Ci

Polsador i timbre

1

Cj

Lliure

-

Ck

Forn i microones

2

Cf
Cg
Ch

Taula 5.- Circuits interiors

En el plànol 15 de la documentació gràfica es representa l’esquema unifilar dels circuits de la Taula 5.

6.3. Estat actual: secció conductors
En la següent taula es resumeix la secció que tenen els conductors de cadascun dels circuits.
Circuit
2

Secció [mm ]

Ca

Cb

Cc

Cd

Ce

Cf

Cg

Ch

Ci

Ck

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

1,5

1,5

2,5

Taula 6.- Seccions conductors actuals

6.4. Estat actual: quadre de protecció i comandament
El quadre de protecció consta d’1 interruptor de control de potència (ICP), 1 interruptor general
automàtic (IGA), 2 interruptors diferencials (ID) i 11 petits interruptors automàtics (PIA).
El ICP està integrat dins del comptador intel·ligent, a l’interior del qual no s’hi té accés.
En les següents taules, es resumeixen les característiques principals de cadascun dels interruptors
instal·lats.

6.4.1.

Interruptor general automàtic
IGA
Marca

Merlin Gerin

Model

Multi K60N

Calibre

40 A

Núm. Pols

2P
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Poder tall

6 kA

Corba

C

Taula 7.- Característiques IGA

6.4.2.

Interruptors diferencials
ID 2

ID 1
Calibre

40 A

Calibre

40 A

Núm. Pols

2P

Núm. Pols

2P

Poder de tall

3 kA

Poder de tall

6 kA

Sensibilitat

30 mA

Sensibilitat

30 mA

Taula 8.- Característiques ID 1 i ID 2

6.4.3.

Petits interruptors automàtics
PIA 1

PIA 2

PIA 3

PIA 4

PIA 5

PIA 6

Núm. Pols

1P + N

1P + N

1P + N

1P + N

1P + N

1P + N

Calibre

10 A

10 A

10 A

20 A

20 A

20 A

Corba

C

C

C

D

C

C

Poder de tall

6 kA

6 kA

6 kA

4,5 kA

6 kA

6 kA

Taula 9.- Característiques del PIA 1 al PIA 6

PIA 7

PIA 8

PIA 9

PIA 10

PIA 11

Núm. Pols

1P + N

1P + N

1P + N

1P + N

1P + N

Calibre

16 A

16 A

16 A

16 A

16 A

Corba

C

C

C

C

C

Poder de tall

4,5 kA

4,5 kA

4,5 kA

4,5 kA

4,5 kA

Taula 10.- Característiques del PIA 7 al PIA 11

Examinant l’esquema unifilar del plànol 15 i les característiques dels interruptors mostrades des de la
Taula 7 fins la Taula 10, es detecta que les característiques d’aquests no s’adeqüen a les detallades en
el REBT. Així doncs, es canvien els interruptors per tal de complir la normativa vigent; les
característiques dels qual es detallen en el següent apartat.
Pel que a les seccions dels diferents conductors, tal com es pot veure en l’esquema unifilar, la seva
secció en alguns circuits tampoc compleix les especificacions mínimes del REBT.
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7. Nova instal·lació elèctrica (I). Consum.
En aquest apartat s’inclouen diferents instal·lacions elèctriques: la proposta de modificació de la
instal·lació elèctrica interior actual de l’habitatge per corregir les irregularitats que es detectin i la
instal·lació interior del loft d’obra nova, les noves instal·lacions generadores (fotovoltaica i eòlica) i la
seva integració amb la xarxa i la instal·lació del punt de recàrrega per vehicles elèctrics. El disseny de
totes les instal·lacions compleix amb el marc regulador detallat en l’apartat 3 i 4.
Els plànols de la documentació gràfica que formen part d’aquest apartat són des del plànol 16 fins al
plànol 25.

7.1. Circuits interiors
Segons els usos dels punts de consum, aquests es classifiquen en habitatges, edificis comercials o
oficines, edificis destinats a una indústria específica, concentració d’indústries i aparcaments o
estacionaments dotats d’infraestructura per la recàrrega de vehicles elèctrics. En aquest cas, es tracta
d’un habitatge unifamiliar, per tant, ús d’habitatge i s’examinen les seves característiques tenint en
compte aquest fet.
Tota instal·lació elèctrica interior es divideix en diferents circuits, que tenen l’objectiu d’evitar
interrupcions en tota una instal·lació en el cas que en algun circuit es produeixi una falta. I també per
facilitar el manteniment i verificacions d’aquests circuits.
D’acord la ITC-BT-25, per tal d’analitzar si els circuits interiors compleixen amb la normativa vigent, ja
sigui pel nombre de circuits que hi ha o pels elements associats, és necessari conèixer el grau
d’electrificació del propi habitatge. Existeixen dos graus d’electrificació:
-

Grau d’electrificació bàsica (GEB): és el sistema mínim i necessari per cobrir les possibles
necessitats d’utilització primàries, sense necessitat d’obres posteriors d’adequació. La
potència mínima a 230 V és de 5750 W.

-

Grau d’electrificació elevada (GEE): és aquella utilitzada en habitatge amb un nombre
d’aparells electrodomèstics superior a l’electrificació bàsica o amb una previsió d’utilització
d’alguna de les següents condicions:
o
o
o
o
o

Superfície útil de l’habitatge superior a 160 m2.
Si es preveu la instal·lació d’aire condicionat.
Si es preveu la instal·lació de calefacció elèctrica.
Si es preveu la instal·lació de sistemes d’automatització (domòtica).
Si es preveu la instal·lació d’una assecadora.

43

Memòria

o
o
o
o

Si el nombre de punts d’utilització d’enllumenat és superior a 30.
Si el nombre de punts d’utilització de preses de corrent d’ús general és superior a 20.
Si el nombre de punts d’utilització de preses de corrent dels banys i auxiliars de la
cuina és superior a 6.
Si es preveu la instal·lació d’un punt de recàrrega de vehicles elèctrics.

En aquest cas, la potència mínima a 230 V és de 9200 W.
La següent taula defineix els circuits independents dels habitatges d’electrificació bàsica:
C1

Circuit de distribució interna destinat a alimentar els punts d’il·luminació.

C2

Circuit de distribució interna destinat a preses de corrent d’ús general i la
nevera.
Circuit de distribució interna destinat a alimentar la cuina i el forn.

C3
C4

Circuit de distribució interna destinat a alimentar la rentadora, rentaplats
i termo elèctric.

C5

Circuit de distribució interna destinat a alimentar les preses de corrent
dels banys i de les bases auxiliars de la cuina
Taula 11.- Circuits i elements associats electrificació bàsica

I la següent taula defineix els circuits independents dels habitatges d’electrificació elevada:
C6

Circuit addicional del tipus C1, per cada 30 punts de llum.

C7

Circuit addicional del tipus C2, per cada 20 preses de corrent d’ús general
o si la superfície és superior als 160 m2.

C8

Circuit de distribució intern, destinat a la instal·lació de calefacció
elèctrica

C9

Circuit de distribució interna, destinat a la instal·lació d’aire condicionat.

C10 Circuit de distribució interna, destinat a la instal·lació d’una assecadora
independent.
C11 Circuit de distribució interna, destinat a l’alimentació d’un sistema
d’automatització, gestió tècnica de l’energia i seguretat.
C12 Circuits addicionals de qualsevol dels tipus C3 i C4, o addicional del tipus
C5, quan el seu nombre de preses de corrent sigui superior a 6.
C13 Circuit addicional per la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics.
Taula 12.- Circuits i elements associats electrificació elevada
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En aquest apartat, es remodela la instal·lació interior corregint les diferències existents entre la
instal·lació actual i les especificacions del REBT.
S’incorpora en els circuits les càrregues previstes per la planta -1, en el loft de nova construcció.
A més, també s’incorpora el circuit necessari per instal·lar un punt de recàrrega de vehicles elèctrics.
En primer lloc, es dissenyen els diferents punts d’utilització del futur loft, situat a la P-1. Aquest es
considera com un habitatge independent a l’hora d’analitzar els punts de cada habitació, però s’integra
amb la resta de l’habitatge en el disseny dels circuits.
El loft no disposa de totes les habitacions descrites en la taula 2 de la ITC-BT-25. La següent taula mostra
la previsió dels punts d’utilització de la P-1.
Habitació

C
C1

2

S = 24,99 m

Punt de llum

2

2

S > 10 m2

3

3

Interruptor 10 A

5

5

Interruptor cada 6 m2 :

C5

Base 16 A 2p+T

3

3

Pla de treball cuina

C2

Base 16 A 2p+T:
Nevera i extractor
Base 25 A 2p+T: cuina

2

2

1

1

Punt de llum

2

2

5

2

Base 16 A 2p+T

2

2

Punt de llum

1

1

Interruptor 10 A

1

1

Base 16 A 2p+T

2

1

C1

Commutador 10 A
Commutador creuat 10 A

C2

S = 4,80 m2

Observacions

Base 16 A 2p+T

S = 12,10 m2

Bany

Mín.

C2

C3

Dormitori doble

Núm.

Commutador creuat 10 A

Sala d’estar i
cuina

Mecanisme

C1
C5

24,99⁄6 = 4,16 ≅ 5

S > 10 m2

Interruptor cada 6 m2 :
12,10⁄6 = 2

Taula 13.- Punts d'utilització loft

El següent esquema mostra la distribució dels punts d’utilització del loft. Per una millor comprensió
d’aquest esquema, observar el plànol 17 en la documentació gràfica del present projecte.
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Esquema 8.- Punts d'utilització del nou loft

En segon lloc, s’analitzen els punts d’utilització totals de tot l’habitatge: la part existent i el nou loft. Cal
tenir en compte que el nombre màxim de punts o preses de corrent màximes per cadascun dels
circuits, tal com determina la ITC-BT-25, en la seva taula 1.
En la següent taula, es mostren el total de punts de cadascun dels 5 primers circuits –característics dels
habitatges de grau d’electrificació bàsica–.

C1
Punt
llum
Cuina - Sala d'estar
2
P-1 Bany 3
1
Habitació doble 3
2
Rebedor
1
Sala d'estar
2
Bany 1
2
Habitació individual
3
PB Habitació doble 1
2
Habitació doble 2
2
Cuina - Menjador
3
Passadís
1
Exterior: pati
3
P1 Sala d'estar 2
5
Bany 2
2
Terrassa
1

C2
PC, nevera
Int.
i extractor
3
7
1
5
2
2
1
2
4
2
2
3
3
3
3
3
2
7
3
1
2
4
4
7
2
1

Punts d'utilització
C3
C4
C5
Cuina i
C4a:
C4b:
PC banys
forn
rentaplats rentadora i cuina
1
3
2

2

2

Taula 14.- Punts d’utilització C1, C2, C3, C4 i C5
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A partir de la següent taula, s’analitza el total de punts o preses de corrent i els màxims de cadascun
dels circuits, per tal de corregir aquells circuits que superin els límits establerts en el reglament.
C1
32
30

Total
Màxim per circuit

C2
42
20

C3
3
2

C4
2
3

C5
12
6

Taula 15.- Comparativa circuits totals i màxims plantejament inicial

Tenint en compte els resultats total, es superen els nombre d’elements màxims en un mateix circuit
independents del grau d’electrificació bàsica i és necessari incorporar circuits addicionals, per tant, el
grau d’electrificació de l’habitatge necessàriament és elevat.
A continuació, s’adjunten les taules resum de tots els circuits proposats per la nova instal·lació elèctrica
de l’habitatge, en què es distribueixen els punts d.

Cuina - Sala d'estar
P-1 Bany 3
Habitació doble 3
Rebedor
Sala d'estar
Bany 1
Habitació individual
PB Habitació doble 1
Habitació doble 2
Cuina - Menjador
Passadís
Exterior: pati
Sala d'estar 2
P1 Bany 2
Terrassa

Punts d'utilització
C1
C2
C3
C4
C5
Punt
PC, nevera Cuina i
C4a:
C4b:
PC banys
Int.
llum
i extractor
forn
rentaplats rentadora i cuina
3
2
1
2
2
3
2
2
3
1

2
2
2
2
3
3
2
3

1
4
1
3
3
3
2

1

1
1

Taula 16.- Punts d'utilització C1, C2, C3, C4 i C5

El total d’aquests circuit comparat amb els màxims permeses es resumeix en la taula següent:

Total
Màxim per circuit

C1
16
30

C2
15
20

C3
2
2

C4
2
3

C5
6
6

Taula 17.- Comparativa circuits totals i màxims C1-C5

Pel que fa a la resta de circuits de la instal·lació:
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Punts d'utilització
C12’
C6
C7
C7’
C12
Punt
Addicional Addicional Addicional Addicional
Int.
llum
C2
C2
C3
C5
Cuina - Sala
d'estar
P-1 Bany 3
Habitació doble
3
Rebedor
Sala d'estar
Bany 1
Habitació
individual
Habitació doble
PB
1
Habitació doble
2
Cuina - Menjador
Passadís
Exterior: pati
Sala d'estar 2
P1 Bany 2
Terrassa

2
1

3
1

7

2

5

2

2
4
2

VE

1

7
3
5
2
1

C13

2

4

1
7
2

Taula 18.- Punts d'utilització C6, C7, C7’, C12, C12’ i C13

El total d’aquests circuit comparat amb els màxims permeses es resumeix en la taula següent:

Total
Màxim per circuit

C6
16
30

C7
13
20

C7’
14
20

C12
1
2

C12’
6
6

C13
1
3

Taula 19.- Comparativa circuits totals i màxims C6, C7, C12 i C13

Els següents esquemes mostren la distribució dels diferents punts d’utilització proposats per la nova
instal·lació interior. Per una millor comprensió, consultar la documentació gràfica adjunta al final
d’aquest document.
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Figura 9.- Punts d'utilització PB

Figura 10.- Punts d'utilització P1

En la documentació gràfica, concretament en els plànols 17, 19 i 21 es mostren no només els punts
d’utilització, sinó les caixes de connexió i les canalitzacions.
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7.1.1.

Quadre de protecció i comandament

El quadre de protecció i comandament és el conjunt més important de la instal·lació elèctrica d’un
habitatge, que s’encarrega de distribuir- agrupant els equips en els diferents circuits-, protegir i
controlar que no se superi la potència contractada.
El quadre general de protecció de la instal·lació del projecte està format d’un interruptor general
automàtic (IGA), una bobina sobretensions, una protecció contra sobretensions transitòries i 3
interruptors diferencials (ID) i 12 petits interruptors automàtics (PIA).
D’acord la ITC-BT-17, el quadre general s’ubica a la porta d’entrada. En aquest cas, l’interruptor de
control de potència, està integrat dins del comptador intel·ligent, immediatament abans dels altres
dispositius de protecció.
El quadre general escollit està format per 3 files de 12 mòduls cadascuna, contemplant així possibles
ampliacions dels circuits interiors de l’habitatge. El model escollit és el Nedbox del fabricant Legrand,
una caixa per encastar a envans convencionals, IP30 – IK 07 amb porta.
Els dispositius generals i individuals dels circuits estan situats a una alçada d’entre 1,4 i 2 m del terra,
d’acord la IT-BT-17 i tal com mostra la següent figura.

Figura 11.- Emplaçament caixa general de proteccions i comandament
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Llegenda
1

Nom empresa distribuïdora o instal·lador

2

Data instal·lació

3

Intensitat corrent general
Taula 20.- Llegenda de la Figura 11

A continuació, es descriuen les característiques dels diferents dispositius generals i individuals de
protecció.
Interruptor General Automàtic
És un interruptor magnetotèrmic, omnipolar que protegeix contra sobrecàrregues i curtcircuits i que
permet el seu accionament manual. El seu corrent màxim depèn de la potència màxima de la
instal·lació. Considerant que el grau d’electrificació de la instal·lació és elevat, la potència màxima és
9200 W.
𝑷𝒎𝒂𝒙
𝑽

Eq. 7.1

𝟗𝟐𝟎𝟎
= 𝟒𝟎 𝑨
𝟐𝟑𝟎

Eq. 7.2

𝑰𝑰𝑮𝑨 =

𝑰𝑰𝑮𝑨 =

L’interruptor escollit està integrat en un sistema modular que inclou protecció contra sobretensions
transitòries i permanents del fabricant Schneider Electric.
Les característiques de l’interruptor general d’aquest mòdul s’especifiquen en la següent taula:
IGA
Calibre

40 A

Núm. Pols

2P

Poder tall

6 kA

Corba

C

Taula 21.- Característiques IGA instal·lació

Protecció contra sobretensions permanents (PSTP)
És l’element protectiu contra possibles sobretensions prolongades, és a dir, quan el valor eficaç de la
tensió és superior al 110 % del valor nominal es manté durant diversos períodes o de forma permanent.
Per protegir la instal·lació, quan es produeix aquest fenomen, la desconnecten a través de bobines de
sobretensió.
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D’acord el REBT, la seva instal·lació no és obligatòria, però si ho és per instal·lacions connectades a la
xarxa de distribució de FECSA-Endesa, com és el cas de instal·lació del projecte. La seva tensió
d’actuació és el 10% més de la tensió de la xarxa.
Tal com ha quedat especificat, aquesta protecció s’integra amb l’interruptor general automàtic i amb
la protecció per sobretensions transitòries i les seves característiques s’especifiquen en la taula:
PSTP
V

> 255 V

Taula 22.- Característiques PSTP instal·lació

Protecció contra sobretensions transitòries (PSTP)
És l’element protectiu contra possibles pics d’alt valor de tensió i de duració breu, causats per
maniobres de la xarxa (connexió o desconnexió de grans càrregues) o causes atmosfèriques. Per
protegir la instal·lació, s’instal·len descarregadors de tensió, que la limiten.
D’acord el REBT, la seva instal·lació no és obligatòria, però si ho és per instal·lacions connectades a la
xarxa de distribució de FECSA-Endesa, com és el cas de instal·lació del projecte.
Tal com ha quedat especificat, aquesta protecció s’integra amb l’interruptor general automàtic i amb
la protecció per sobretensions permanents i les seves característiques s’especifiquen en la taula:
PSTT
Up

1,5 kV

Uc

275 V

In

5 kA

Imax

10 kA

Taula 23.- Característiques PSTT instal·lació

Interruptors diferencials
Són els dispositius que provoquen l’obertura automàtica del circuit quan el corrent que travessa els
seus pols és superior a un valor predeterminat (sensibilitat diferencial). També es coneix com dispositiu
de corrent residual.
L’ID escollit és el model ilD del fabricant Schneider Electric i les seves característiques s’especifiquen
tot seguit:
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ID
Calibre

40 A

Núm. Pols

2P

Sensibilitat

30 mA

Poder de tall

6 kA

Taula 24.- Característiques ID instal·lació

En aquest habitatge existeixen 3 interruptors diferencials, ja que és obligatori instal·lar-ne un per cada
5 circuits individuals. En el cas del circuit C4, aquest es subdivideix en 2 circuits, però a l’hora de calcular
els ID necessaris, C4a i C4b computen com un de sol. A més, s’instal·la un interruptor diferencial exclusiu
pel C13.
ID

Circuits

ID1

C1, C2, C3, C4a, C4b i C5

ID2

C6, C7, C7’, C12, C12’

ID3

C13

Taula 25.- Interruptors diferencials i circuits protegits

Petits interruptors automàtics
Són interruptors magnetotèrmics que protegeixen circuit elèctrics independents contra
sobrecàrregues i curtcircuits.
S’instal·la un interruptor per cadascun dels circuits i les característiques de cadascun compleixen amb
les especificacions de la Taula 1 de la ITC-BT-25. A continuació, s’agrupen els circuits els interruptors
dels quals tenen les mateixes característiques i s’especifiquen aquestes en les següents taules.
PIA (C1 i C6)
Núm. Pols

1 P+N

Calibre

10 A

Corba

C

Poder de tall

6 kA

Taula 26.- Característiques PIA C1 i C6

PIA (C2, C4a, C4b, C5, C7, C7’, C12’ i C13)
Núm. Pols

1 P+N

Calibre

16 A

Corba

C

Poder de tall

6 kA

Taula 27.- Característiques PIA C2, C4a, C4b, C5, C7, C7’, C12’ i C13
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PIA (C3 i C12)
Núm. Pols

1 P+N

Calibre

25 A

Corba

C

Poder de tall

6 kA

Taula 28.- Característiques PIA C3 i C12

7.1.2.

Característiques cablejat

Per determinar el tipus de cable i les seves característiques s’examinen les ITC-BT-19, ITC-BT-25 i ITCBT-26.
Els conductors actius de la instal·lació, és a dir, aquells que transmeten energia elèctrica són de coure
i tenen una tensió assignada de 450/750 V. Pel que fa als conductors de protecció, que uneixen les
masses de la instal·lació amb el conductor de terra i que asseguren protecció contra contactes
indirectes, també són de coure i tensió assignada 450/750 V.
Per identificar aquests cables de forma clara s’utilitzen aïllaments dels cables de diferents colors; essent
de color marró o negre els conductors de fase, el blau clar el neutre i doble color groc i verd pels
conductors de protecció.
Per determinar la secció dels conductors, cal tenir en compte que la caiguda de tensió entre l’origen i
qualsevol punt de la instal·lació no superi el 3% i la intensitat de corrent màxima admissible que circula
pels conductors, d’acord el seu tipus d’aïllament, la temperatura ambient (40 °C), el nombre de
conductors i el mètode d’instal·lació.
La intensitat màxima admissible que circula per cadascun dels circuits és calculada d’acord amb la
següent fórmula:
𝑰 = 𝒏 · 𝑰𝒂 · 𝑭𝒔 · 𝑭𝒖

Eq. 7.3

Essent,
𝑛: nombre de preses de corrent o receptors.
𝐼𝑎 : corrent previst per presa de corrent o element receptor. Aquest valor es calcula seguint la
següent relació:
𝑰=

𝑷𝒎𝒂𝒙
𝑼 · 𝐜𝐨𝐬(𝝋)

Essent,
𝑃: potència prevista per presa de corrent o element receptor.
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𝑈: tensió d’alimentació (230 V).
𝑐𝑜𝑠(𝜑): factor de potència. Es considera que és igual a 1.

𝐹𝑠 : relació de receptors connectats de forma simultània sobre el total.
𝐹𝑢 : factor mig d’utilització de la màxima potència del receptor.
D’acord la Taula 1 de la ITC-BT-25, es mostra en la següent taula la potència prevista, la relació de
receptors connectats de forma simultània i el factor d’utilització de les preses de corrent i receptors.
Circuit
C1: il·luminació
C2: preses corrent d'ús
general

P. Prevista [W]
200

Fs
0,75

Fu
0,5

3450

0,2

0,25

C3: cuina i forn
C4a: rentadora
C4b: rentaplats

5400
3450
3450

0,5
1
1

0,75
0,75
0,75

C5: preses corrent cuina i
bany
C6: addicional il·luminació

3450

0,4

0,5

200

0,75

0,5

C7: addicional preses
corrent d'ús general

3450

0,2

0,25

C7': addicional preses
corrent d'ús general
C12: addicional cuina
C12': addicional cuina i
bany
C13: VE

3450

0,2

0,25

5400

0,5

0,75

3450

0,4

0,5

3680

1

1

Taula 29.- Característiques elèctriques circuits

Així, aplicant les fórmules Eq. 7.5 i Eq. 7.6, i tenint en compte que el mètode d’instal·lació és no enterrat,
concretament del grup B2, cables multiconductors en tubs encastats en obra (UNE 20.460-5-523), que
el material escollit és PVC, ja que no s’assoleixen temperatures elevades, i a partir de la Taula C-52-1
bis de la ITC-BT-19 es determinen les seccions dels conductors de cadascun dels circuits.
Núm.
16

Ia [A]
0,87

Iadm [A]
5,22

Secció [mm2]
1,5

15

15,00

11,25

2,5

C3: cuina i forn

2

23,48

17,61

6

C4a: rentadora

1

15,00

11,25

2,5

C4b: rentaplats

1

15,00

11,25

2,5

Circuit
C1: il·luminació
C2: preses corrent d'ús
general
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C5: preses corrent cuina i
bany

6

15,00

18,00

6

C6: addicional il·luminació

29

0,87

9,46

1,5

C7: addicional preses
corrent d'ús general

13

15,00

9,75

2,5

C7': addicional preses
corrent d'ús general

14

15,00

10,50

2,5

C12: addicional cuina
C12': addicional cuina i
bany

1

23,48

8,80

6

4

15,00

12,00

2,5

C13: VE

1

16,00

16,00

2,5

Taula 30.- Selecció de la secció dels conductors

Figura 12.- Esquema unifilar circuits interiors

Per una millor comprensió, l’esquema unifilar dels circuits interiors de l’habitatge (Figura 12), així com
les seves característiques es poden observar del plànol 24. En el plànol 25 es pot observar l’interior de
la CGPM seleccionada, així com els diferents elements protectius que la conformen.

7.1.3.

Punt de recàrrega VE

En aquest apartat es detallen les característiques del punt de recàrrega del C13 de la instal·lació elèctrica
de l’habitatge.
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Per tal de dissenyar el circuit de càrrega de vehicles elèctrics (VE) s’aplica la ITC-BT-52. En aquest cas,
la instal·lació es troba englobada en grup a), ja que es tracta d’un aparcament en un habitatge
unifamiliar i és d’una sola propietat.
Prèviament al dimensionament del punt de recàrrega, és necessari comprendre degudament els
següents termes definits en el glossari d’aquesta memòria: circuit de recàrrega individual, estació de
recàrrega i infraestructura de recàrrega de VE.
7.1.3.1. Esquema de connexió
Existeixen diferents esquemes de connexió entre l’alimentació de l’estació i el propi VE. En l’aplicació
del projecte, l’esquema de connexió pertany al 4 tipus, concretament 4a.

Figura 13.- Esquema connexió instal·lació VE

És obligatori incloure l’esquema de la Figura 13 en la memòria tècnica de disseny de la instal·lació,
prèviament a l’execució de la instal·lació.
Tal com es pot observar en la figura anterior, existeix un únic comptador principal comú, un únic
interruptor general automàtic i un únic quadre de comandament i protecció. D’aquest s’alimenta per
una banda, als diferents circuits interiors del mateix habitatge; i per l’altra, al circuit addicional dedicat
a la recàrrega del VE, que d’acord la nomenclatura de la ITC-BT-25 es coneix com a circuit C13. Aquest
circuit és dedicat únicament al punt de recàrrega i, per tant, no s’alimenta cap altre aparell elèctric. Tot
i que s’exceptua la il·luminació del mateix punt de recàrrega, en aquesta instal·lació aquest punt de
llum s’inclou en el circuit C1 de l’habitatge.
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7.1.3.2. Requisits generals
El mode de càrrega és del tipus 3. Connexió directe del VE a la xarxa d’alimentació de corrent altern
utilitzant un SAVE, connectat de forma permanent a la instal·lació d’alimentació fixa.
D’acord amb la ITC-BT-52, s’instal·la en la zona en la qual està prevista el punt de recàrrega un sistema
d’il·luminació de 20 luxs a nivell de terra, ja que l’estació està emplaçada a l’exterior.
Aquesta instal·lació és fixa i disposa de la presa corrent que correspon en funció del mode de càrrega i
la seva ubicació, evitant l’ús de prolongacions o adaptadors.
El punt de connexió és el punt en què el VE es connecta a la xarxa d’alimentació fixa necessària per a
la seva recàrrega. L’alimentació prové del C13, des de la CGPM de l’habitatge, per tant, s’alimenta a 230
V corrent altern monofàsic.
Existeixen diferents tipus de connexió. En aquest cas, la connexió entre el VE i l’estació de recàrrega és
mitjançant un cable acabat per un extrem per una clavilla i per l’altra un connector, tal com mostra el
següent esquema.

Figura 14.- Punt de connexió
Font: ITC-BT-40 del REBT [13]

Llegenda
1

Base presa de corrent

2

Clavilla

3

Cable de connexió

4

Connector

5

Entrada d’alimentació al VE

6

Carregador incorporat al VE

7

Bateria de tracció

8

Punt de connexió

10

SAVE
Taula 31.- Llegenda de la Figura 14
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El punt de connexió es situa en el lloc on s’aparca el VE, de forma fixa i amb una envoltant. L’altura de
la presa de corrent és d’1,5 m, altura recomanable en els punts d’ús privat, per tal d’evitar possibles
col·lisions del VE . Tenint en compte que l’altura mínima és 0,6 m i que no hi ha límit d’altura màxima.

Figura 15.- Característiques envoltant punt de càrrega

El tipus de càrrega prevista és lenta i es realitza amb connector del tipus 2, seguint les especificacions
de la taula 3 d’aquesta ITC (UNE-EN 62196-2).
El model escollit és el RVE-P del fabricant Circutor, caracteritzat per la seva robustesa i característiques
i de seguretat davant condicions ambientals adverses, és adequat per les necessitats de l’habitatge del
projecte, ja que el punt de recàrrega és a la intempèrie.

Figura 16.- Punt de recàrrega RVE-P, Circutor
Font: Fitxa tècnica RVEP
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Figura 17.- Localització del punt de recàrrega

Tenint en compte aquest fet, és necessari considerar les diferents influències externes: la penetració
de cossos sòlids estranys, la penetració d’aigua, la corrosió, la resistència als raigs ultraviolats i danys
mecànisc a l’hora d’escollir un model o altre. Es comprova que el punt de recàrrega escollit compleix
amb la protecció mínima establerta en la ITC-BT-52, a través del Datasheet del producte Annex.
Influència externa

Grau de protecció

Vàlid

Penetració cossos sòlids

IP 5X



Penetració de l’aigua

IP 4X



Impactes mecànics

IK 10



Taula 32.- Resum graus de protecció

Aquest model permet cobrir diferents necessitats pel que fa a modes de càrrega (1, 2 i 3), permetent
diferents opcions de velocitat de càrrega en funció de la potència demandada entre 3,6 i 22 kW. Es
tracta d’un dispositiu intel·ligent, el qual emmagatzema les dades de la recàrrega i l’estat de l’operació
(energia, temps de càrrega, etc.).
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8. Nova instal·lació elèctrica (II). Generació.
En el primer volum del projecte, després d’estudiar la possibilitat d’incorporar diferents sistemes de
generació a partir de fonts d’energia renovable, es va concloure que s’instal·laria un sistema híbrid eòlic
i solar fotovoltaic, per tal d’abastir les necessitats energètiques de l’habitatge.
El dimensionament de les característiques elèctriques de la instal·lació de generació de baixa tensió
està regulat per la ITC-BT-40, ja que els generadors fotovoltaics (FV) i els generadors eòlics de BT es
troben dins del llistat d’instal·lacions de generació que inclou la instrucció mencionada.
En aquest apartat, es detallen les característiques principals i el funcionament dels components que
conformen la instal·lació híbrida. En la documentació gràfica es pot consultar com s’integren aquests
elements escollits entre ells en forma d’esquema multifilar (plànol 27 i 28).

8.1. Subsistema generació eòlica
A fi d’escollir l’aerogenerador que s’adapta al potencial eòlic de Viladecans, on es troba ubicada la
instal·lació estudiada, es compara l’energia que es generaria amb diferents models del mercat, tal com
es detalla en el primer volum del projecte.
El model escollit és el ST-2000 del fabricant Smarttwister, una turbina d’eix vertical, del tipus Savonius.
La seva característica principal és que s’acciona a partir de velocitats molt baixes, essent aquestes les
més freqüents en aquest emplaçament.

Figura 18.- Turbina ST-2000, Smarttwister
Font: Fitxa tècnica ST-2000
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La posta a terra de la torre de l’aerogenerador i de l’equip instal·lat per protegir contra sobretensions
són independents de les terres de la resta de la instal·lació.
La seva corba de potència ve definida per la següent gràfica:

Corba potència aerogenerador
2500

Potència [W]

2000
1500
1000
500
0

0

5

10

15

20

25

Velocitat del vent [m/s]
Gràfic 2.- Corba de potència ST-2000

Per relacionar les hores de vent previstes per cadascuna de les velocitats i l’energia que es pot generar
a partir d’aquestes és necessari conèixer la corba de potència de cadascun dels aerogeneradors – que
relaciona la potència de l’aerogenerador en funció de la velocitat del vent que hi arriba-, així com la
velocitat d’acoblament i la de desconnexió. Considerant el nombre d’hores de vent de cadascuna
d’aquestes velocitats, s’estima l’energia generada per aquesta turbina.
Per determinar el nombres d’hores anuals de cada velocitat, es calcula els valors mitjans dels dos
paràmetres de Weibull, C i K, d’entre els 12 valors obtinguts i mostrats en la Taula 22 per tal de fer una
anàlisis general.
K
4,48

C [m/s]
6,91

Taula 33.- Valors mitjans K i C anuals

Així doncs, en aquest apartat, a partir dels paràmetres de Weibull de la taula anterior, s’utilitza
l’equació següent per calcular la freqüència de vent (f) i conseqüentment les hores anuals de vent
aplicant la relació següent:
𝑓=
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𝐾 𝑣 𝑘−1 −(𝑣 )𝑘
·( )
·𝑒 𝐶
𝐶 𝐶

Eq. 8.1
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Essent,
𝐾: factor de forma de la funció. També denominada com α.
𝐶: factor d’escala o velocitat característica del vent. No és la velocitat mitjana de la distribució,
però sí hi està estrictament relacionada amb ella.
𝑣: velocitat del vent considerada.
A continuació, es determinen les hores anuals del vent per cadascuna de les velocitats:
𝑓 = 𝑓(𝑝𝑢) · (24

ℎ
𝑑𝑖𝑒𝑠
ℎ
· 365
)[
]
𝑑𝑖𝑎
𝑎𝑛𝑦 𝑎𝑛𝑦

Eq. 8.2

Obtenint els resultats que es mostren en la següent gràfica:

Estimació hores de vent a l'any
3000

Freqüència [h/any]

2500
2000
1500
1000
500
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Velocitat [m/s]
Gràfic 3.- Hores de vent anuals de cada velocitat

El següent pas és relacionar la potència en funció de la velocitat del vent amb les hores de vent anuals
en funció de la velocitat; de tal manera que s’obté l’energia generada per cada velocitat del vent
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Corba energia aerogenerador
Energia generada [kWh]

3.500
3.000
2.500
2.000
1.500

1.000
500
0
0

5

10

15

20

25

Velocitat del vent [m/s]
Gràfic 4.- Corba d'energia generada ST-2000

A continuació, s’estima de forma més exhaustiva la generació d’energia elèctrica a partir de la turbina
elèctrica per cadascun dels mesos de l’any. S’utilitza per a cada mes els paràmetres de Weibull
específics calculats en el primer volum del projecte. També cal tenir en compte coeficients de reducció
d’aquesta energia generada, per tal d’aproximar aquest valor a l’energia real. S’aplica un 5 % pel
compliment de la corba de potència, 15 % de marge per possibles fluctuacions anuals del vent i un 25
% perquè les mesures del vent del punt de referència no són exactament del lloc de l’emplaçament de
l’aerogenerador.
𝟐𝟓

𝑬 = ∑ 𝑷𝒊 · 𝒇𝒊 [𝑾𝒉]

Eq. 8.3

𝒊=𝟎

Essent,
𝑖: velocitat del vent. El seu rang és de 0 a 25 m/s.
𝑃𝑖 : potència per cadascuna de les velocitats [W].
𝑓: hores de vent anuals per cada 𝑖 [h/any].
Tenint en compte els coeficients mencionats, l’energia generada es defineix amb la següent expressió:
𝑬𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂 = 𝑬 · (𝟏 − 𝟎, 𝟎𝟓) · (𝟏 − 𝟎, 𝟏𝟓) · (𝟏 − 𝟎, 𝟐𝟓)
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Un cop obtinguda l’energia generada a partir del ST-2000, aquesta es compara amb la demanda de
l’habitatge. D’aquesta manera, es pot observar la necessitat d’instal·lar un sistema de generació híbrid,
que inclou a més de l’aerogenerador, un camp solar fotovoltaic.

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Demanda
[kWh]
761,29
701,54
750,22
706,92
774,86
1324,50
1292,53
1384,72
725,27
738,65
729,45
758,14

Energia
Cobertura
generada [kWh] demanda [%]
528,90
69,47%
474,35
67,62%
598,64
79,80%
610,89
86,42%
588,44
75,94%
521,03
39,34%
567,70
43,92%
756,09
54,60%
578,21
79,72%
590,23
79,91%
513,39
70,38%
467,72
61,69%

Taula 34.- Comparativa energia demandada i generada EO

Representant aquests resultats de forma gràfica:

Comparativa demanda i EO generada
Energia elèctrica [kWh]

1600,00

1400,00
1200,00
1000,00
800,00
Energia EO

600,00

Demanda

400,00
200,00
0,00

Gràfic 5.- Comparativa demanda i energia generada

La cobertura eòlica de la demanda elèctrica es troba entre el 39% (mesos d’estiu) i 86% (mesos de
primavera i tardor), essent el valor mig anual 67,79 %.
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8.2. Subsistema generació fotovoltaica
A fi d’escollir el generador fotovoltaic que s’adapta al potencial solar de Viladecans, on es troba ubicada
la instal·lació estudiada, es compara l’energia que es generaria amb diferents models del mercat, tal
com es detalla en el primer volum del projecte.
El model escollit és el SW300 Mono, del fabricant Sunmodel Plus, el rendiment del qual és elevat.

Figura 19.- SW300 Mono, Sunmodele Plus
Font: Fitxa tècnica SW300

Les característiques elèctriques més rellevants d’aquest model es detallen en la següent taula.
Potència màxima
𝑃𝑚𝑎𝑥 [Wp]
Tensió circuit obert
𝑈𝑂𝐶 [V]
𝑈𝑚𝑝𝑝 [V]
Tensió punt màxima potència
Corrent curtcircuit
𝐼𝑆𝐶 [A]
Corrent punt màxima potència 𝐼𝑚𝑝𝑝 [A]
Eficiència panell
ƞ𝑚 [%]

300,00
40,00
32,60
9,83
9,31
17,89

Taula 35.- Característiques elèctriques panell
Font: Datasheet SW300 MONO Sunmodele Plus

L’energia generada per aquest panell s’estima a partir de la següent equació:
𝑬𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂 = ƞ𝒎 · 𝑰𝒎𝒑 · 𝑯𝑺𝑷 [

𝑨𝒉
]
𝒅𝒊𝒂

Eq. 8.5

Essent,
ƞ𝑚ò𝑑 : rendiment del panell, no l’intern, sinó un factor global de pèrdues que contempla la
reducció d’energia proporcionada per factors com la brutícia del mòdul i l’opacitat del cristall,
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pèrdues per reflexions en moment d’inclinació solar molt obliqua o pèrdues per connexions.
Aquest valor s’estima en un 90%, ja que el model escollit és del tipus monocristal·lí.
𝐼𝑚𝑝 : corrent en el punt de màxima potència del panell [A].
𝐻𝑆𝑃: hores de pic solar de mitja de l’any. Aquestes dades s’extreuen de la pàgina web de
l’empresa de Tu Tienda Solar. En l’emplaçament de la instal·lació i d’acord la inclinació dels
panells aquest valor és 4,22.
El sistema de generació solar s’ha dissenyat per abastir el 25% de la demanda aproximadament,
considerant les condicions físiques de l’espai on es col·loquen. El nombre total de panells d’aquesta
instal·lació és 12, configurats 6 en sèrie i 2 en paral·lel, d’acord el següent esquema elèctric simplificat,
que inclou també els díodes de pas que protegeixen els panells del fenomen conegut com hot point.

Figura 20.- Esquema distribució panells

D’aquesta manera, l’energia generada total per tot el camp fotovoltaic és l’energia generada per un
panell (Eq.6.7) multiplicat pel nombre total de panells. Ara bé, com l’estudi energètic s’expressa en
kWh, és necessari multiplicar l’energia del camp solar per la tensió de la instal·lació establerta.
𝑬𝒄𝒂𝒎𝒑 = 𝟏𝟐 · 𝑬𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂 [

𝑨𝒉
𝟏
𝒌𝑾
] · 𝟒𝟖 [𝑽] ·
[
]
𝒅𝒊𝒂
𝟏𝟎𝟎𝟎 𝑾

Eq. 8.6

Un cop obtinguda l’energia generada a partir del camp fotovoltaic, aquesta es compara amb la
demanda de l’habitatge. D’aquesta manera, es pot observar la necessitat d’instal·lar un sistema de
generació híbrid, que es complementi amb la generació eòlica.

Gener

Demanda
[kWh]
761,29

Febrer

701,54

Març

750,22

Energia
Cobertura
generada [kWh] demanda [%]
341,12
44,81%
431,09
61,45%
616,42

82,17%
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Abril

706,92

699,33

98,93%

Maig

774,86

803,43

103,69%

Juny

1324,50

832,54

62,86%

Juliol

1292,53

933,60

72,23%

Agost

1384,72

819,89

59,21%

Setembre

725,27

687,75

94,83%

Octubre

738,65

570,03

77,17%

Novembre

729,45

385,14

52,80%

Desembre

758,14

315,69

41,64%

Taula 36.- Comparativa energia demandada i generada FV

Representant aquests resultats de forma gràfica:

Comparativa demanda i EO generada
Energia elèctrica [kWh]

1600,00
1400,00
1200,00
1000,00
800,00
Energia FV

600,00

Demanda

400,00
200,00
0,00

Gràfic 6.- Comparativa demanda i energia generada FV

La cobertura solar de la demanda elèctrica anual és aproximadament del 70 %.

8.3. Sistema generació híbrid
El sistema de generació híbrid està format per un aerogenerador eòlic i un camp fotovoltaic, format
per 12 panells solars. La següent taula mostra l’energia generada total per ambdós sistemes,
comparada amb la demanda de l’habitatge, així com la cobertura final total i l’energia sobrant.
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EO[kWh] FV [kWh]
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

528,90
474,35
598,64
610,89
588,44
521,03
567,70
756,09
578,21
590,23
513,39
467,72

341,12
431,09
616,42
699,33
803,43
832,54
933,60
819,89
687,75
570,03
385,14
315,69

∑ 𝐄𝐎 + 𝐅𝐕
[kWh]
870,02
905,44
1215,05
1310,23
1391,88
1353,57
1501,30
1575,99
1265,96
1160,26
898,53
783,41

Cobertura
[%]
114,28%
129,06%
161,96%
185,34%
179,63%
102,19%
116,15%
113,81%
174,55%
157,08%
123,18%
103,33%

E.Sobrant
[kWh]
108,74
203,89
464,84
603,30
617,02
29,07
208,77
191,27
540,69
421,61
169,08
25,27

Taula 37.- Energia total generada, cobertura i energia sobrant

Representant els resultats de generació total d’energia i la demanda:

Balanç energètic
Energia elèctrica [kWh]

1800,00
1600,00
1400,00
1200,00
1000,00
800,00

Energia total

600,00

Demanda

400,00
200,00
0,00

Gràfic 7.- Comparativa demanda i energia generada total

El dimensionament del sistema de generació proposat permet a l’habitatge ser autosuficient. L’energia
sobrant, al no existir sistema d’emmagatzematge d’energia, és injectada a xarxa de distribució píblica.
De la qual s’alimenta també l’habitatge en situacions en què els dos sistemes de generació renovable
no permetin el subministrament total de les necessitats energètiques de l’habitatge.
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8.4. Subsistema de regulació
El sistema de regulació s’encarrega de controlar el procés de generació FV i el subministrament de
l’energia elèctrica generada cap a les càrregues. Per tal d’escollir el regulador que més s’adapta a les
característiques de la instal·lació, cal considerar el corrent màxim proporcionat pels panells i el corrent
màxim requerit per les càrregues.
El model escollit és el PC18-8015, de l’empresa Must Solar, el qual inclou un sistema de seguiment del
punt de màxima potència per extreure més rendiments dels mòduls fotovoltaics.

Figura 21.- Regulador PC18-8015
Font: Datasheet PC18-8015

Les característiques elèctriques més rellevants d’aquest model es detallen en la següent taula.
Potència màxima 48V
Tensió sortida
Corrent càrrega nominal
Eficiència màxima

𝑃𝑚𝑎𝑥 [W]
𝑉𝑜𝑢𝑡 [V]
𝐼𝑛 [A]
𝜂 [%]

5000
12, 24, 36 o 48
80
99

Taula 38.- Característiques elèctriques regulador
Font: Datasheet PC18-8015

Per comprovar el correcte funcionament del regulador escollit en la instal·lació del projecte es realitzen
les següents comprovacions:
1. Rang de potència màxim del regulador dels panells FV
El valor de la potència nominal del regulador ha de ser superior al pic que pot prendre el camp FV,
d’acord les següent expressions:
𝑷𝒓𝒆𝒈 𝒎𝒂𝒙 > 𝑷𝒄𝒂𝒎𝒑 𝑭𝑽
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𝑷𝑴𝑷𝑷 𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍𝒍 · 𝒏 > 𝑷𝒓𝒆𝒈 𝑭𝑽

Eq. 8.8

Essent,
𝑃𝑟𝑒𝑔 𝑚𝑎𝑥 : potència màxima funcionament regulador [W].
𝑃𝑐𝑎𝑚𝑝 𝐹𝑉 : potència nominal pic de tot el camp fotovoltaic [W].
𝑛: nombre total de panells del camp FV
𝑃𝑀𝑃𝑃 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑙 : valor obtingut pel camp FV en el punt següent del de màxima potència [W].
Es comprova que els paràmetres característics dels elements seleccionats compleixen les expressions
anteriors:
𝟓𝟎𝟎𝟎 > 𝟏𝟐 · 𝟑𝟎𝟎

Eq. 8.9

𝟓𝟎𝟎𝟎 𝑾 > 𝟑𝟔𝟎𝟎 𝑾 → 

Eq. 8.10

2. Valors màxims i mínims de tensió del regulador amb els panells FV
La tensió d’operació de les diferents cadenes del camp FV no poden superar els límits de treball del
regulador, d’acord les següents relacions, les quals es comproven una a una amb els paràmetres dels
aparells seleccionats per la instal·lació:
𝑽𝒓𝒆𝒈,𝒎𝒊𝒏 < 𝒏𝒔𝒆𝒓𝒊𝒆 · 𝑽𝑶𝑪 𝒎𝒐𝒅

Eq. 8.11

𝟔𝟎 𝑽 < 𝟔 · 𝟒𝟎 𝑽 → 𝟔𝟎 𝑽 < 𝟐𝟒𝟎 𝑽 → 

Eq. 8.12

𝑽𝒓𝒆𝒈,𝒎𝒂𝒙 > 𝒏𝒔𝒆𝒓𝒊𝒆 · 𝑽𝑶𝑪 𝒎𝒐𝒅

Eq. 8.13

𝟐𝟒𝟓 𝑽 > 𝟔 · 𝟒𝟎 𝑽 → 𝟐𝟒𝟓 𝑽 > 𝟐𝟒𝟎 𝑽 → 

Eq. 8.14

𝑽𝒓𝒆𝒈,𝒎𝒊𝒏 < 𝒏𝒔𝒆𝒓𝒊𝒆 · 𝑽𝑴𝑷𝑷

Eq. 8.15

𝟔𝟎 𝑽 < 𝟔 · 𝟑𝟐, 𝟔 𝑽 → 𝟔𝟎 𝑽 < 𝟏𝟗𝟓, 𝟔 𝑽 → 

Eq. 8.16

𝑽𝒓𝒆𝒈,𝒎𝒂𝒙 > 𝒏𝒔𝒆𝒓𝒊𝒆 · 𝑽𝑴𝑷𝑷

Eq. 8.17

𝟐𝟒𝟓 𝑽 > 𝟔 · 𝟑𝟐, 𝟔 𝑽 → 𝟐𝟒𝟓 𝑽 > 𝟏𝟗𝟓, 𝟔 𝑽 → 

Eq. 8.18

Essent,
𝑉𝑟𝑒𝑔,𝑚𝑖𝑛 : tensió del regulador mínima [V].
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𝑉𝑟𝑒𝑔,𝑚à𝑥 : tensió del regulador màxima [V].
𝑛𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 : nombre de panells connectats en sèrie.
𝑉𝑂𝐶 : tensió en circuit obert del mòdul FV [V].
𝑉𝑀𝑃𝑃 : tensió en el punt de màxima potència del mòdul FV [V].
3. Intensitat màxima del regulador amb els panells fotovoltaics.
La intensitat màxima del corrent de curtcircuit de cadascuna de les cadenes de panells ha de ser inferior
al corrent màxim suportat pel regulador, d’acord la següent equació:
𝒏𝒑𝒂𝒓𝒂𝒍·𝒍𝒆𝒍 · 𝑰𝒔𝒄 < 𝑰𝒓𝒆𝒈,𝒎𝒂𝒙

Eq. 8.19

Essent,
𝐼𝑟𝑒𝑔,𝑚𝑎𝑥 : corrent del regulador màxim [A]
𝑛𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙·𝑙𝑒𝑙 : nombre de panells connectats en paral·lel.
𝐼𝑠𝑐 : corrent de curtcircuit del mòdul FV [A]
Es comprova que els paràmetres característics dels elements seleccionats compleixen aquesta
expressió:
𝟐 · 𝟗, 𝟖𝟑 𝑨 < 𝟖𝟎 𝑨 →

𝟏𝟗, 𝟔𝟔 𝑨 < 𝟖𝟎 𝑨 → 

Eq. 8.20

Per tant, com es compleixen totes les condicions necessàries de treball, es conclou que el regulador
escollit és vàlid per l’aplicació en aquesta instal·lació.
El regulador s’ubica juntament amb l’inversor, les proteccions i altres elements en un mateix quadre
elèctric.

8.5. Subsistema de l’inversor
L’inversor és un convertidor de l’energia de corrent continu generada pel camp FV en energia de
corrent altern, per tal de poder ser subministrada a les càrregues o injectada a la xarxa. Per escollir
l’inversor que més s’adapta a les característiques de la instal·lació, cal considerar la forma d’ona a la
seva sortida, la potència nominal, la tensió d’entrada (DC) i la de sortida (AC), la freqüència d’operació
i el seu rendiment a potència nominal.
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El model escollit és el SUN2000L-3.68KTL, del fabricant HUAWEI. Aquest inversor ha estat dissenyat
per ser utilitzat tant en instal·lacions d’autoconsum, com en aquelles instal·lacions que es connectin a
la xarxa.
Les característiques elèctriques més rellevants d’aquest model es detallen en la següent taula.
𝑃𝑖𝑛 [Wp]
𝐼𝑖𝑛 [A]
𝑃𝑜𝑢𝑡 [W]
𝐼𝑜𝑢𝑡 [A]
𝜂 [%]

Potència d’entrada
Corrent d’entrada
Potència de sortida
Corrent de sortida
Eficiència màxima

5520
11
3680
16
98,5

Taula 39.- Característiques elèctriques inversor
Font: Datasheet SUN2000L-3.68KTL

Per comprovar el correcte funcionament de l’inversor escollit en la instal·lació del projecte és
important verificat el paràmetre conegut com Rs. Aquest relaciona la potència del camp FV (entrada
de l’inversor) i la potència de les càrregues (sortida de l’inversor), d’acord l’equació següent:
𝑹𝒔 =

𝑷𝒊𝒏 𝑭𝑽
𝑷𝒐𝒖𝒕 𝒊𝒏𝒗.

Eq. 8.21

Les corbes de rendiment dels inversors tenen tres regions de treball diferent. La primera zona és la
regió amb pendent positiu, on l’efecte de l’operació de l’inversor en condicions de baixa càrrega és
predominant (I). La segona zona és la de baixa sensibilitat, on la variació del paràmetre Rs té un efecte
baix sobre el rendiment de l'energia del sistema i on es troba el valor òptim (II). I per últim, la regió amb
pendent negatiu, on l'efecte predominant és la limitació de la sortida de l'inversor (III). Les tres regions
es poden observar en la següent imatge:

Taula 40.- Corba de màxima potència de l'inversor
Font: Art. 7 de “Contribution to the PV-to-inverter sizing ratio determination using a custom flexible experimental setup” [14]
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Es comprova que el paràmetre de l’inversor Rs es trobi en la zona de funcionament òptim, és a dir, que
es compleixi la següent relació:
𝟏 > 𝑹𝒔 > 𝟏, 𝟐
𝑷𝒊𝒏 𝑭𝑽
> 𝟏, 𝟐
𝑷𝒐𝒖𝒕 𝒊𝒏𝒗.

Eq. 8.23

𝟑𝟔𝟎𝟎
= 𝟏, 𝟎𝟒 > 𝟏, 𝟐 → 
𝟑𝟒𝟓𝟐

Eq. 8.24

𝟏>
𝟏>

Eq. 8.22

Per tant, com es compleixen les condicions necessàries de treball, es conclou que l’inversor escollit és
vàlid per l’aplicació en aquesta instal·lació.
L’inversor s’ubica juntament amb el regulador, les proteccions i altres elements en un mateix quadre
elèctric.

8.6. Secció del cablejat
D’acord el REBT, les seccions mínimes de la instal·lació han de complir tres condicions simultàniament:
-

Criteri de la caiguda de tensió. La circulació de corrent entre l’origen i un extrem d’una
canalització origina pèrdues de potència i diferència de potencial entre els dos punts. Aquesta
caiguda de tensió ha de ser inferior als límits establerts en el REBT.

-

Criteri de la intensitat màxima admissible. Treballant en plena càrrega i règim permanent, la
temperatura del conductor no pot superar la temperatura màxima admissible assignada dels
materials utilitzats com aïllament del cable.

-

Criteri de la intensitat de curtcircuit. Derivat del criteri anterior, si la temperatura del
conductor supera la temperatura màxima admissible per l’aïllant del conductor, aquest
aïllament pot deteriorar-se i provocar un curtcircuit en la instal·lació. No obstant això, en les
instal·lacions solars no s’aplica aquesta condició, ja que els panells FV s’autolimiten el seu
corrent màxim (𝐼𝑆𝐶 ).

La tipologia del cable escollida és unipolar amb doble aïllament, resistent a la intempèrie i adequada
per sistemes generació solar i eòlica de petita potència. També, cal tenir en compte que existeixen
trams DC i AC.
La secció dels cables s’estima de forma general amb la següent equació, tant en el tram de corrent
continu com en corrent altern, ja que en aquest cas és monofàsic:
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𝑺=

𝟐·𝑳·𝑰
𝝈·𝑼

Eq. 8.25

Essent,
𝑆: secció del cablejat [mm2].
𝐿: longitud del cablejat [m].
𝐼: corrent que circula per la línia [A].
𝜎: conductivitat del material elèctric. En el cas del coure, aquest valor és aproximadament 55,6
[m/(Ω·mm2)].
𝑈: caiguda de tensió total de la línia [V].
Pel que fa a aquesta caiguda de tensió, existeixen valors preestablerts com a caigudes màximes
admissibles i n’hi ha de recomanables per l’Institut per la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE). La
següent taula resumeix aquests valors:
Subsistema
Panell–Regulador
Regulador – Inversor
Inversor – Consum
Aerogenerador - Consum

∆Umàxima [%]
3%
1%
3%
3%

∆Urecomanada [%]
1%
1%
3%
3%

Taula 41. Caiguda de tensió màxima i recomanada
Font de les dades: REBT [15] i IDAE

El tram DC de la instal·lació comença en els panells fotovoltaics del camp solar, passa pels fusibles de
protecció i el regulador i acaba en l’entrada de l’inversor, tal com mostra el la Figura 22. Tota la resta
d’instal·lació elèctrica és d’AC.

Figura 22.- Esquema part DC instal·lació
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Segons la ITC-BT-19, les seccions normalitzades pel cablejat de les instal·lacions elèctriques són:
Seccions normalitzades [mm2]
1,5

2,5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120 150 240 300

Taula 42.- Seccions normalitzades

La secció del cablejat escollida per cada tram sempre és un valor dels de la Taula 42, essent aquest el
valor immediatament superior a l’obtingut a partir de l’Eq. 8.23.
Es comprova també que compleix el criteri de corrent màxim admissible per cadascun dels trams.

8.6.1.

Tram 1: camp solar – regulador

El tram del camp solar al regulador és d’aproximadament 10 m i la caiguda de tensió en el tram
desitjada és d’1%. El cablejat està format per dos conductors actius, positiu (vermell) i negatiu (negre).
Per calcular el corrent que circula pel circuit s’aplica un coeficient com a marge de seguretat, ja que
segons la ITC-BT-40 del REBT el cablejat de les instal·lacions generadores de BT ha d’estar dimensionat
per un corrent no inferior al 125 % del màxim corrent del generador.
𝑰𝑭𝑽−𝑹𝑬𝑮. = 𝟏, 𝟐𝟓 · 𝒏𝒑𝒂𝒓𝒂𝒍·𝒍𝒆𝒍 · 𝑰𝒔𝒄
𝑼𝑭𝑽−𝑹𝑬𝑮 =

𝟏
·𝑼
𝟏𝟎𝟎

Eq. 8.26
Eq. 8.27

A continuació, es consideren els paràmetres característics propis dels elements escollits i a partir
d’aquests, s’estima la secció dels cables:
𝑰𝑭𝑽−𝑹𝑬𝑮 = 𝟏, 𝟐𝟓 · 𝟐 · 𝟗, 𝟑𝟏 = 𝟐𝟑, 𝟐𝟖 𝑨
𝑼𝑭𝑽−𝑹𝑬𝑮 =

𝑺=

𝟏
· 𝟒𝟖 = 𝟎, 𝟒𝟖 𝑽
𝟏𝟎𝟎

𝟐 · 𝟏𝟎 · 𝟐𝟑, 𝟐𝟖
= 𝟏𝟕, 𝟒𝟒 𝒎𝒎𝟐 → 𝑺𝒏𝒐𝒓𝒎 = 𝟐𝟓 𝒎𝒎𝟐
𝟓𝟓, 𝟔 · 𝟎, 𝟒𝟖

Eq. 8.28
Eq. 8.29

Eq. 8.30

Tenint en compte el tipus d’instal·lació (B1) i que el cable és 2xPVC, el corrent màxim admissible per
un cable de secció 25 mm2 és 82 A. És necessari que aquest valor sigui superior al corrent 𝐼𝐹𝑉−𝑅𝐸𝐺 :
𝑰𝑭𝑽−𝑹𝑬𝑮 = 𝟐𝟑, 𝟐𝟖 𝑨 < 𝑰𝒎𝒂𝒙 = 𝟖𝟐 𝑨 → 

Eq. 8.31

Per aquest tram, s’escull cable del tipus PV ZZ-F, del fabricant Top Cable. Aquests són unipolars amb
doble aïllament amb capacitat de transportar corrent continua fins a 1,8 kV amb gran durabilitat. Estan
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concebuts per aplicacions d’instal·lacions solars, a la intempèrie (temperatures ambientals adverses,
radiació solar, humitat, possibles impactes, etc.). Es pot observar totes les característiques d’aquest
producte en el datasheet de l’annex.

Figura 23.- Cablejat tram 1
Font: Top Cable [16]

8.6.2.

Tram 2: regulador-inversor

El tram del regulador a l’inversor no és superior a 1 m. Ambdós elements es troben en un mateix armari
que també altres equips protectius. La caiguda de tensió desitjada en el tram és d’1%. El corrent és DC
i el cablejat està format per dos conductors actius, positiu (vermell) i negatiu (negre).
En aquest tram, el corrent que circula del regulador fins a l’inversor és aquell provinent del camp solar:
𝑰𝑹𝑬𝑮−𝑰𝑵𝑽 = 𝑰𝑭𝑽−𝑹𝑬𝑮 = 𝟐𝟑, 𝟐𝟖 𝑨

Eq. 8.32

𝟎, 𝟓
· 𝟒𝟖 = 𝟎, 𝟐𝟒 𝑽
𝟏𝟎𝟎

Eq. 8.33

𝑼𝑹𝑬𝑮−𝑰𝑵𝑽 =

𝑺=

𝟐 · 𝟏 · 𝟐𝟑, 𝟐𝟖
= 𝟑, 𝟒𝟗 𝒎𝒎𝟐 → 𝑺𝒏𝒐𝒓𝒎 = 𝟒 𝒎𝒎𝟐
𝟓𝟓, 𝟔 · 𝟎, 𝟐𝟒

Eq. 8.34

Tenint en compte el tipus d’instal·lació (B1) i que el cable és 2xPVC, el corrent màxim admissible per
un cable de secció 4 mm2 és 26 A. És necessari que aquest valor sigui superior al corrent 𝐼𝑅𝐸𝐺−𝐼𝑁𝑉 :
𝑰𝑹𝑬𝑮−𝑰𝑵𝑽 = 𝟐𝟑, 𝟐𝟖 𝑨 < 𝑰𝒎𝒂𝒙 = 𝟐𝟔 𝑨 → 

Eq. 8.35

Per aquest tram s’escull el mateix tipus de cable que el primer tram: unipolar amb doble aïllament amb
capacitat fins a 1,8 kV, però de secció 4 mm2.

8.6.3.

Tram 3: inversor-càrregues

El tram des de la caixa on s’ubica l’inversor fins al punt de consum és d’aproximadament 10 m i és de
corrent AC. La caiguda de tensió desitjada és del 3 %. El corrent és AC i monofàsic, per tant, el cablejat
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està format per dos conductors actius: fase (negre) i neutre (blau clar). També cal considerar el cable
de posada a terra de l’inversor (verd-groc).
En l’estimació del corrent que circula per aquest tram s’aplica un factor de seguretat del 120 %, per
evitar arribar a la capacitat màxima del cablejat i el seu possible escalfament.
𝑷𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎
𝑰𝑰𝑵𝑽−𝑪𝑶𝑵𝑺𝑼𝑴 = 𝟏, 𝟐𝟎 · (
)
𝑼 · ƞ𝒊𝒏𝒗

Eq. 8.36

En aquest cas, els resultats obtinguts són els següents:

𝑰𝑰𝑵𝑽−𝑪𝑶𝑵𝑺𝑼𝑴 = 𝟏, 𝟐𝟎 · (

𝑼𝑰𝑵𝑽−𝑪𝑶𝑵𝑺𝑼𝑴 =

𝑺=

𝟏𝟑𝟐𝟎𝟎
) = 𝟕𝟐, 𝟒𝟗 𝑨
𝟗𝟓
𝟐𝟑𝟎 ·
𝟏𝟎𝟎

𝟑
· 𝟐𝟑𝟎 = 𝟔, 𝟗𝟎 𝑽
𝟏𝟎𝟎

𝟐 · 𝟏𝟎 · 𝟕𝟐, 𝟒𝟗
= 𝟑, 𝟕𝟖 𝒎𝒎𝟐 → 𝑺𝒏𝒐𝒓𝒎 = 𝟒 𝒎𝒎𝟐
𝟓𝟓, 𝟔 · 𝟔, 𝟗𝟎

Eq. 8.37

Eq. 8.38

Eq. 8.39

Tenint en compte el tipus d’instal·lació (B1) i que el cable és 2xPVC, el corrent màxim admissible per
un cable de secció 4 mm2 és 26 A. És necessari que aquest valor sigui superior al corrent 𝑰𝐼𝑁𝑉−𝐶𝑂𝑁𝑆𝑈𝑀 :
𝑰𝑰𝑵𝑽−𝑪𝑶𝑵𝑺𝑼𝑴 = 𝟕𝟐, 𝟒𝟗 𝑨 < 𝑰𝒎𝒂𝒙 = 𝟐𝟔 𝑨 → 

Eq. 8.40

En aquest cas no es compleix el criteri de corrent màxim admissible, per tal de complir-lo s’escull un
cable amb secció superior. La secció mínima perquè el corrent sigui superior a 𝐼𝐼𝑁𝑉−𝐶𝑂𝑁𝑆𝑈𝑀 és 25 mm2.
𝑰𝑰𝑵𝑽−𝑪𝑶𝑵𝑺𝑼𝑴 = 𝟕𝟐, 𝟒𝟗 𝑨 < 𝑰𝒎𝒂𝒙 = 𝟖𝟐 𝑨 → 

Per aquest tram s’escull cable tipus H07Z1-K, del fabricant Top Cable.

Figura 24.- Cablejat tram 3
Font: Top Cable [16]
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8.6.4.

Tram 4: aerogenerador-càrregues

El tram des de l’aerogenerador fins al punt de consum és d’aproximadament 20 m i és de corrent AC.
La caiguda de tensió desitjada és del 3 %. El corrent és AC i monofàsic, per tant, el cablejat està format
per dos conductors actius: fase (negre) i neutre (blau clar). També cal considerar el cable de posada a
terra de l’aerogenerador (verd-groc).
Per calcular el corrent que circula pel circuit s’aplica un coeficient com a marge de seguretat, ja que
segons la ITC-BT-40 del REBT el cablejat de les instal·lacions generadores de BT ha d’estar dimensionat
per un corrent no inferior al 125 % del màxim corrent del generador.
𝑷𝑬𝑶
𝑰𝑬𝑶−𝑪𝑶𝑵𝑺𝑼𝑴 = 𝟏, 𝟐𝟓 · (
)
𝑼 · ƞ𝑬𝑶

Eq. 8.42

En aquest cas, els resultats obtinguts són els següents:

𝑰𝑬𝑶−𝑪𝑶𝑵𝑺𝑼𝑴 = 𝟏, 𝟐𝟓 · (

𝑼𝑰𝑵𝑽−𝑪𝑶𝑵𝑺𝑼𝑴 =

𝑺=

𝟐𝟎𝟎𝟎
) = 𝟏𝟎, 𝟖𝟕 𝑨
𝟏𝟎𝟎
𝟐𝟑𝟎 ·
𝟏𝟎𝟎

Eq. 8.43

𝟑
· 𝟐𝟑𝟎 = 𝟔, 𝟗𝟎 𝑽
𝟏𝟎𝟎

Eq. 8.44

𝟐 · 𝟐𝟎 · 𝟏𝟎, 𝟖𝟕
= 𝟏, 𝟏𝟑 𝒎𝒎𝟐 → 𝑺𝒏𝒐𝒓𝒎 = 𝟐, 𝟓 𝒎𝒎𝟐
𝟓𝟓, 𝟔 · 𝟔, 𝟗𝟎

Eq. 8.45

Tenint en compte el tipus d’instal·lació (B1) i que el cable és 2xPVC, el corrent màxim admissible per
un cable de secció 2,5 mm2 és 20 A. És necessari que aquest valor sigui superior al corrent 𝐼𝐸𝑂−𝐶𝑂𝑁𝑆𝑈𝑀 :
𝑰𝑬𝑶−𝑪𝑶𝑵𝑺𝑼𝑴 = 𝟏𝟎, 𝟖𝟕 𝑨 < 𝑰𝒎𝒂𝒙 = 𝟐𝟎 𝑨 → 

Eq. 8.46

Per aquest tram s’escull cable que en el tercer tram, però de secció 2,5 mm2.
La següent taula resumeix els resultats obtinguts per cada tram definit:

Tram 1
Tram 2
Tram 3
Tram 4

FV - Reg
Reg - Inv
Inv - Consum
EO- Consum

Vn [V]
48,00
48,00
230,00
230,00

L [m]
10,00
1,00
10,00
20,00

∆V
U [V]
1,00% 0,48
0,50% 0,24
3,00% 6,90
3,00% 6,90

I [A]
18,62
18,62
60,41
8,70

IFs [A]
23,28
23,28
72,49
10,87

S [mm2] Snorm[mm2]
17,44
25,00
3,49
4,00
3,78
25,00
1,13
2,50

Taula 43.- Seccions cablejat sistema de generació

79

Memòria

Esquema 9.- Resum seccions i cables escollits sistema de generació

D’altra banda, els cables conductors s’allotgen en l’interior de PVC per la seva protecció. La secció dels
tubs ha de permetre un fàcil allotjament i extracció dels cables. La següent taula resumeix els diàmetres
exteriors mínims del tubs en funció del nombre i de la secció del conductors allotjats en el seu interior.
Snorm
[mm2]
1,5
2,5
4
6
10
16
25
35

1
12
12
12
12
16
16
20
25

Diàmetre exterior tubs [mm]
Nombre de conuctors
2
3
4
12
16
16
12
16
16
16
20
20
16
20
20
20
25
32
25
32
32
32
32
40
32
40
40

5
16
20
20
25
32
32
40
50

Taula 44.- Diàmetres exteriors mínims tubs protectors conductors
Font de les dades: Ingemecánica [17]
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Tenint en compte les seccions del cablejat escollides per cada tram (Taula 43), el nombre de conductors
i la Taula 44, es determina la secció mínims dels tubs protectors dels conductors.

Tram 1
Tram 2
Tram 3
Tram 4

FV - Reg
Reg - Inv
Inv - Consum
EO- Consum

Snorm[mm2] Stubs[mm2]
25,00
32
4,00
16
25,00
32
2,50
12

Taula 45.- Diàmetres conductors i tubs protectors
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9. Nova instal·lació elèctrica (III). Connexió xarxa
A l’hora de connectar la instal·lació elèctrica a la xarxa elèctrica de distribució cal tenir en compte que
aquesta és generadora, consumidora i que l’empresa distribuïdora és Endesa Distribución (EDE), per
tant, ha de complir amb les Especificacions Particulars d’aquesta companyia.
Les Especificacions Particulars que apliquen directament en aquest apartat són les següents:
-

“NRZ103 Especificaciones Particulares para Instalaciones de enlace conectadas a la red de
distribución. Consumidores en BT” [18].

-

“NRZ105 Especificaciones Particulares para Instalaciones de enlace conectadas a la red de
distribución. Generadores en BT” [19].

En primer lloc, és necessari determinar si la connexió a la xarxa és monofàsica o trifàsica.
𝑷𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó < 𝟓 𝒌𝑾 → Connexió monofàsica

Eq. 9.1

𝑷𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó > 𝟓 𝒌𝑾 → Connexió trifàsica

Eq. 9.2

La potència de generació del sistema híbrid del projecte s’estima a partir de la següent expressió:
𝑷𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó = 𝑷𝑭𝑽 + 𝑷𝑬𝑶 = (𝒏 · 𝑷𝒎𝒐𝒅 ) + 𝑷𝑬𝑶 [𝑾]

Eq. 9.3

Essent,
𝑃𝐹𝑉 : potència del camp solar fotovoltaic.
𝑃𝐸𝑂 : potència del aerogenerador.
𝑛: nombre de panells de la instal·lació.
𝑃𝑚𝑜𝑑 : potència d’un panell fotovoltaic.
Substituint aquests valors en l’equació anterior, es determina la potència de generació:
𝑃𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó = (12 · 300) + 2000 = 3600 + 2000 = 5600 𝑊 = 5,6 𝑘𝑊

Eq. 9.4

Per tant, la connexió a la xarxa d’EDE és trifàsica i amb un desequilibri entre fases inferior a 5 kW.
Aquesta connexió no pot afectar en cap moment al funcionament normal de la xarxa d’EDE, ni a la
qualitat del subministrament elèctric d’altres clients o generadors que també hi estan connectats.
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Tanmateix, cal tenir en compte que la part de generació i consum de la instal·lació són AC
monofàsiques. Per tant, és necessari convertir el corrent monofàsic (fase i neutre) en trifàsic (fase 0, 4
i 8 i neutre) prèviament a la seva injecció a la xarxa. També cal considerar que entre la instal·lació de
l’habitatge i la xarxa pública hi ha d’haver una separació galvànica.
Per complir amb aquestes dues premisses, s’incorpora convertidor, que incorpora un transformador
d’aïllament galvànic, que converteix la tensió monofàsica a 230 V a tensió trifàsica a 400 V i que
proporciona atenuació i filtrat de les possibles pertorbacions elèctriques.
El model escollit és el TMTA120 del fabricant Torytrans. L’esquema simplificat del seu funcionament
es mostra a continuació:

Figura 25.- Esquema transformador monofàsic-trifàsic

La integració d’aquests components en la instal·lació es pot consultar en el plànol 27 de la
documentació gràfica.
La xarxa pública de distribució BT alimentaria a la instal·lació interior amb tensió trifàsica segons
l’esquema “TT”, si amb l’energia elèctrica generada pel sistema híbrid no es cobrissin les necessitats
energètiques de les càrregues elèctriques de l’habitatge.
L’esquema “TT” és un dels sistemes de connexió de neutre i les masses en xarxes de distribució. La
primera lletra fa referència a la xarxa de distribució i la segona a la instal·lació receptora. En aquest cas
específic en què l’esquema és “TT”, la primera lletra “T” es refereix que l’alimentació té un punt de una
connexió directa a terra i la segona lletra “T” es refereix que les masses del receptor es connecten
directament a terra, independentment de la posta a terra de l’alimentació.

Figura 26.- Esquema de distribució tipus TT
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El sistema per protegir les instal·lacions receptores en aquests casos és la combinació de la posta a
terra de les masses i de l’ús d’interruptors diferencials per protegir de possibles defectes d’aïllament
en els conductors de la instal·lació. La mostra el funcionament d’aquests sistema protectiu.

Figura 27.- Esquema funcionament sistema protectiu en esquemes TT

A més, per poder connectar la instal·lació estudiada a la xarxa pública també s’ha d’instal·lar una CPM.
Aquesta està formada pels següents elements:
-

Equip de mesura trifàsic.

-

Bases portafusibles tipus BUC. El neutre de la connexió està constituït per una connexió
amovible situada a l’esquerra de les fases.

De forma general, els models de caixes de protecció i mesura general es designen de la següent forma:
𝐶𝑃𝑀 (1) − (2)(3)(4)

Essent,
(1): indica si té capacitat per un o dos comptadors monofàsics o trifàsics.
(2): indica el tipus de comptador.
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(3): indica si el comptador és monofàsic o trifàsic
(4): indica el mode d’instal·lació de la caixa.
El model de la CPM del punt frontera escollit és CPM 2−E4 MBP. La caixa és apta per un únic
comptador monofàsic o trifàsic i està equipada per un comptador, un registrador i un comptador
trifàsic. La caixa s’encasta a la paret i disposa d’un bloc de proves per mesurar directament. Les
característiques elèctriques de la CPM s’especifiquen en la taula següent:
Tensió assignada [V]
Freqüència [Hz]
Intensitat assignada [A]
Tensió assignada impulsos [V]
Resistència aïllament [Ω/]

500
50
63
8000
1000

Taula 46.- Característiques elèctriques CPM

D’acord a la ITC-BT-40, les instal·lacions elèctriques poden estar connectades a la xarxa de distribució
de MT (grup C1) o a la d’AT (grup C2). En aquest cas, la instal·lació del projecte es connecta a la xarxa
de MT. Dins de el grup C1, les instal·lacions es poden classificar en els següents subcategories:
TITULAR

CONNEXIÓ

FUNCIONAMENT

UBICACIÓ

COMPTADOR

Independent

Únic usuari

Doble

Separat

Únic usuari

Doble

Xarxa
distribució

Generació

Doble
Únic usuari

Generació i
consum

Bidireccional

Independent
Centralització
comptadors
Inst. Interior

Doble

Doble
Únic usuari

Bidireccional
Separat
Doble
Centralització
comptadors

Bidireccional

Esquema 10.- Esquema general de les instal·lacions (en groc cas d’estudi).
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La instal·lació elèctrica de l’habitatge estudiat es classifica com Instal·lació generadora connectada a
una xarxa interior i amb subministrament associat. El seu esquema de connexió simplificat es mostra
a continuació.
En la documentació gràfica es mostra l’esquema multifilar complet de tota la instal·lació, els elements
de la qual es descriuen en aquest apartat 9 de la present memòria.

Esquema 11.- Instal·lació generadora connectada xarxa interior amb subministrament associat

Llegenda
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1

Xarxa de distribució

2

Escomesa

3

Caixa de protecció i mesura punt frontera (CPM)

4

Comptador trifàsic punt frontera

5

Interruptor general de maniobra (IGM)

6

Fusible

7

Comptador monofàsic generació i consum
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8

Derivació individual

9

Dispositius generals de comandament i protecció (DGMP)

10

Generador i instal·lació interior

11

Caixa de protecció i mesura (CPM)

12

Interruptor control de potència (ICP)
Taula 47.- Llegenda de l’Esquema 11

9.1. Components generals generació
En primer lloc i seguint les especificacions particulars d’EDE NRZ105, la part de la instal·lació que genera
energia elèctrica està formada pels següents components:
-

Caixa de protecció i mesura. El model escollit per aquest cas és CPM1−D2 MBP i està format
pels següents elements:
o

Equip de mesura monofàsic de l’energia generada: comptador bidireccional.

o

Fusibles.

o

Interruptor general de maniobra. És un element d’interrupció general de corrent de
pas de curtcircuit superior al punt de connexió i seccionable. Aquest s’ubica en
l’interior del mateix envoltant que el comptador d’energia generada

-

Mòdul generació.
o

Interruptor general automàtic. S’utilitza per protegir a les persones de possibles
derivacions de corrent d’algun element a terra.

o

Dispositius de protecció interiors. En la instal·lació estudiada, les proteccions de
màxima i mínima freqüència i màxima i mínima tensió es troben integrades en els
generadors. En el cas del camp solar, les proteccions s’integren amb l’inversor. També
s’instal·la en la coberta, entre el camp solar i el regulador fusibles seccionables
(protecció DC).
I en el cas de la turbina eòlica, és el mateix aerogenerador el que incorpora aquestes
proteccions. També s’instal·la en aquest circuit un fre auxiliar.
A més, en ambdós subsistemes de generació s’hi instal·la un dispositiu de protecció
contra sobretensions.

o

Generador/s. Sistema híbrid de generació solar i eòlica.
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9.2. Components generals consum
En segon lloc i seguint les indicacions particulars d’EDE NRZ103, la part de la instal·lació que consumeix
energia elèctrica està composta per l’escomesa i la instal·lació d’enllaç.
La instal·lació d’enllaç és aquella que uneix la caixa de protecció i mesura amb les instal·lacions interiors
o receptores de l’usuari. Comença al final de l’escomesa i acaba en els dispositius generals de
comandament i protecció. Els elements que formen la instal·lació d’enllaç són propietat de l’usuari.
Seguint la ITC-BT-12, en funció del tipus d’esquema que tingui la instal·lació d’enllaç, aquesta està
formada per uns elements o altres. En aquest cas en particular, en què només existeix un únic usuari,
coincideix en un mateix punt la CGP i l’equip de mesura, per tant no existeix línia general d’alimentació
(Figura 28).

Figura 28.- Esquema instal·lació d'enllaç

La present instal·lació d’enllaç està composta pels següents components:
-

Caixa de protecció i mesura. El model escollit per aquest cas és CPM1−E2 MBP i està format
pels següents elements:
o

Equip de mesura monofàsic de l’energia consumida: comptador-registrador
unidireccional.

o
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-

Interruptor de control de potència. Les característiques d’aquest element queden descrites
en l’apartat 7.1.1.

-

Dispositius generals de protecció i comandament (IGA, ID, PIA i sobretensions). Les
característiques d’aquests elements queden descrites, també, en l’apartat 7.1.1.

9.3. Posta a terra instal·lació
La posta a terra de la instal·lació és la unió elèctric directe d’una part del circuit elèctric o d’una part
conductora que no pertany al mateix mitjançant una presa de terra amb un elèctrode o un grup
d’elèctrodes enterrats al terra.
Té principalment tres funcions: limitar la tensió respecte a terra de les masses metàl·liques de la
instal·lació, assegurar l’actuació de les proteccions i disminuir el risc que suposa una avaria en algun
dels materials elèctrics utilitzats.
Com la instal·lació és existent, aquest càlcul no és necessari a l’hora de dimensionar la nova instal·lació
elèctrica del present estudi. No obstat això, com no es disposa dels paràmetres característics de la
posta de terra, s’aproxima a continuació aquests valors.
La Guia Tècnica d’Aplicació del REBT recomana la utilització de la següent taula per realitzar la posta a
terra.

Terrenys orgànics,
argiles i marques
Parallamps
Sense
Amb
25
34
+
30
26
+

Arenes argiloses i
graveres, roques
sedimentàries i
metamòrfiques
Parallamps
Sense
Amb
28
67
25
63
+
59
55
51
47
43
39
35
+

Calcàries
clivellades i
roques eruptives

Grava i arena
silícia

Parallamps
Sense
Amb
54
134
50
130
46
126
42
122
38
118
34
114
30
110
+
106
105
98
94
74

Parallamps
Sense
Amb
162
400
158
396
154
392
150
388
146
384
142
380
138
376
134
372
130
368
126
364
122
360
102
340

Num.
Piques
( l= 2 m)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
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+

82
+

320
280
240
200
+

20
30
40
50

Taula 48.- Càlcul posta a terra
Font de les dades: Guia Tècnica de la ITC-BT-26 [20]

La instal·lació del projecte té les següents característiques:
-

Habitatge sense parallamps

-

L1 = 15,0 m i L2 = 8 ,5 m

-

Està situada en arenes argiloses i graveres, roques sedimentàries i metamòrfiques.

En primer lloc, es determina la longitud en planta de l’anella enterrada:
𝑳 = 𝟐 · 𝑳𝟏 + 𝟐 · 𝑳𝟐

Eq. 9.6

𝑳 = 𝟐 · 𝟏𝟓, 𝟎 + 𝟐 · 𝟖, 𝟓 = 𝟒𝟕𝒎

Eq. 9.7

En segon lloc, s’utilitza la Taula 48 entrant pel tipus de terreny de la instal·lació i contemplant que
no té parallamps. Es selecciona la longitud en planta de l‘anell enterrat i es determina que el
nombre de piques (verticals de 2 m) que hauria de tenir la instal·lació és 5.
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10. Balanç de càrrega
En aquest apartat, s’estudia el balanç de potència entre energia generada, consumida (distingint entre
energia autoconsumida i aquella provinent de la xarxa) i la injectada, durant les 24 hores d’un dia.
Per poder realitzar aquest estudi és necessari disposar de les mesures de l’energia generada,
consumida i intercanviada amb a xarxa. Les mesures s’aconsegueixen gràcies als equips de mesura que
s’instal·len en diferents punts de la instal·lació.
Tal com s’analitza en l’apartat de Marc regulador aplicable, la instal·lació del projecte s’acull a la
modalitat d’autoconsum del tipus 2, en què es distingeixen dos subjectes: productor i consumidor. En
aquest cas, s’ha de complir la següent igualtat:
𝑷𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó ≤ 𝑷𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎

Eq. 10.1

Es comprova que es compleix la següent relació, tenint en compte les característiques de la instal·lació:
𝟓, 𝟔 𝒌𝑾 ≤ 𝟏𝟑, 𝟐 𝒌𝑾

Eq. 10.2

En la instal·lació del projecte es disposa dels següents equips de mesura:
-

Equip de mesura bidireccional que mesura l’energia generada neta.

-

Equip de mesura unidireccional i registre de l’energia consumida total pel consumidor associat
a la instal·lació generadora.

-

Equip de mesura bidireccional en el punt frontera de la instal·lació..

Els equips són del tipus 5 i s’integren en els sistemes de telegestió i telemesura d’EDE, ja que el
consumidor és el tipus 5 (𝑃𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 ≤ 15𝑘𝑊) i el productor també (𝑃𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó ≤ 15𝑘𝑊).

Figura 29.- Esquema autoconsum tipus 2
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La integració dels equips de mesura amb la resta de components de la instal·lació es pot observar en
els plànols 27 i 28 de la documentació gràfica.
Les dades de consum i de generació en aquest apartat no s’extreuen dels comptadors de mesura,
perquè la instal·lació proposada no existeix. Per una banda, les dades de demanda s’extreuen
directament de les factures actuals dels propietaris, considerant que amb la incorporació del loft i el
punt de recàrrega de VE aquesta és superior. Per l’altra banda, la metodologia per obtenir l’energia
generada pel sistema híbrid (eòlic i solar) es detalla a continuació.

10.1. Modelització sistema solar
L’energia solar FV es modelitza seguint el model simplificat de generació . Aquest model utilitza les
dades d’irradiància i les dades característiques del mòdul que s’instal·la per determinar la producció
d’energia elèctrica. Malgrat ser un model simplificat és òptim i real [14].
Les dades d’irradiància s’extreuen del PVGIS [21]. En aquesta mateixa base de dades també s’inclouen
les temperatures mitjanes de la ubicació de la instal·lació. És important contemplar que les dades
obtingues són 4 punts per cada hora. Per aquest motiu, s’aproximen aquestes hores a intervals de 15
minuts. Tot seguit es mostra un exemple per l’interval de temps entre les 6:00 i les 7:00.
6:07

6:00 - 6:15

6:22

6:15 - 6:30

6:37

6:30 - 6:45

6:52

6:45 - 7:00

Taula 49.- Aproximació horària

A partir d’aquest model s’estima l’energia mitjana produïda pel camp FV al llarg de les 24 hores d’un
dia tipus d’un determinat mes de l’any. A continuació, es detallen les equacions emprades:
𝐼𝑆𝐶 = 𝐼𝑆𝐶(𝑆𝑇𝐶) ·

𝐺
· (𝑇1 +𝑐 − 𝑇𝑐(𝑆𝑇𝐶) )
𝐺𝑆𝑇𝐶

𝑉𝑂𝐶 = 𝑉𝑂𝐶(𝑆𝑇𝐶) · (1 + 𝛽 · (𝑇𝑐 − 𝑇𝑐(𝑆𝑇𝐶) ) · (1 − 0,04 · 𝑙𝑛 (

Eq. 10.3
𝐺 2
) )
𝐺𝑆𝑇𝐶

Essent,
𝐼𝑆𝐶 : corrent de curtcircuit d’un mòdul [A].
𝐼𝑆𝐶(𝑆𝑇𝐶) : corrent de curtcircuit d’un mòdul en condicions STC [A].
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𝐺: irradiància horària del dia estudiat [W/m2].
𝐺(𝑆𝑇𝐶) : 1000 W/m2.
𝑇𝑐 : temperatura horària del dia estudiat [°C]
𝑇𝑐(𝑆𝑇𝐶) : temperatura horària del dia estudiat [°C]
𝑉𝑂𝐶 : tensió de circuit obert del mòdul fotovoltaic [V].
𝑉𝑂𝐶(𝑆𝑇𝐶) : tensió de obert del mòdul fotovoltaic en condicions STC [V].
𝛽: coeficient tèrmic del voltatge de circuit obert del mòdul [mV/°C]
δ: : coeficient tèrmic del corrent de curtcircuit del mòdul [%/°C]
Un cop conegut el corrent de curtcircuit d’un mòdul i la seva tensió de circuit obert, s’estima la
potència aconseguida pel mòdul fotovoltaic.
𝑃𝐹𝑉 = 𝑃𝑃𝑉𝐺(𝑆𝑇𝐶) ·

𝐼𝑆𝐶 · 𝑉𝑂𝐶
[𝑊]
𝐼𝑆𝐶(𝑆𝑇𝐶) · 𝑉𝑂𝐶(𝑆𝑇𝐶)

Eq. 10.5

Seguidament, s’aplica la relació temporal que existeix entre 15 minuts d’una hora, per tal d’obtenir
l’energia horària generada per un panell.
𝐸𝑃𝑉𝐺 =

𝑃𝐹𝑉
[𝑊ℎ]
4

Eq. 10.6

Per últim, s’estima l’energia tota generada per tot el camp fotovoltaic, tenint en compte el nombre de
panells que el formen i el rendiment del regulador.
𝐸𝐹𝑉 =

𝑃𝐹𝑉
[𝑊ℎ]
4

Eq. 10.7

10.2. Modelització sistema eòlic
L’energia eòlic es modelitza tenint en compte el perfil horari del potencial eòlic, és a dir, a partir del
perfil de velocitats del vent.
Tot seguit es relaciona la potència que té l’aerogenerador en funció de la velocitat del vent. Aquesta
relació és la corba de l’aerogenerador, descrita en l’apartat de dimensionament del subsistema eòlic.
L’energia eòlica generada s’estima d’acord l’equació següent:
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𝐸𝐸𝑂 = 𝐸𝑔𝑒𝑛 · (1 − 0,05) · (1 − 0,15) · (1 − 0,25)

Eq. 10.8

10.3. Resultats
A continuació, es mostren un seguit de resultats obtinguts d’aquests càlculs i de l’anàlisi dels resultats,
l’Excel dels quals s’adjunta en la documentació.
En primer lloc, s’exposen els resultats de la modelització de la generació solar, tot comparant els
resultats obtinguts per un dia tipus dels mesos de marc, juny, setembre i desembre.

Generació solar

Energia elèctrica [Wh]

2500
2000
1500

Març
Juny

1000

Setembre
500

Desembre

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Hores
Gràfic 8.- Energia generada solar un dia tipus

En segon lloc, es mostra el balanç de flux de càrrega entre generació, autoconsum i consum d’energia
de la xarxa, per poder abastir totes les necessitats elèctriques.
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Balanç flux càrrega (març)
Energia elèctrica [Wh]

1400,00
1200,00
1000,00
800,00
Demanda
600,00

Generació

400,00

Consum xarxa

200,00
0,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Hores
Gràfic 9.- Balanç flux càrrega dia tipus mes de març

Balanç flux càrrega (juny)

Energia elèctrica [Wh]

2500,00
2000,00

1500,00
Demanda
1000,00

Generació
Consum xarxa

500,00
0,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Hores
Gràfic 10.- Balanç flux càrrega dia tipus mes de juny
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Balanç flux càrrega (setembre)
Energia elèctrica [Wh]

2500,00

2000,00
1500,00
Demanda
1000,00

Generació
Consum xarxa

500,00
0,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Hores
Gràfic 11.- Balanç flux càrrega dia tipus mes de setembre

Balanç flux càrrega (desembre)

Energia elèctrica [Wh]

1200,00
1000,00
800,00
Demanda

600,00

Generació

400,00

Consum xarxa
200,00
0,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Horas
Gràfic 12.- Balanç flux càrrega dia tipus mes de desembre

Per últim, s’adjunten els resultats del balanç en el punt frontera, en l’intercanvi d’energia injectada o
energia consumida de la xarxa.
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Balanç xarxa (març)
1000,00

Energia elèctrica [Wh]

900,00
800,00
Injectada
xarxa

700,00
600,00
500,00

Consumida
Xarxa

400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Hores
Gràfic 13.- Balanç punt frontera dia tipus mes de març

Balanç xarxa (juny)
1800,00

Energia elèctrica [Wh]

1600,00
1400,00
Injectada
xarxa

1200,00
1000,00

Consumida
xarxa

800,00
600,00
400,00
200,00
0,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Hores
Gràfic 14.- Balanç punt frontera dia tipus mes de juny
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Balanç xarxa (setembre)

Energia elèctrica [Wh]

2500,00
2000,00
Injectada
xarxa

1500,00
1000,00

Consumida
xarxa

500,00
0,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Hores
Gràfic 15.- Balanç punt frontera dia tipus mes de setembre

Balanç xarxa (desembre)
900,00

Energia elèctrica [Wh]

800,00
700,00

Injectada
xarxa

600,00
500,00

Consumida
xarxa

400,00
300,00
200,00
100,00

0,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Horas
Gràfic 16.- Balanç punt frontera dia tipus mes de desembre
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11. Anàlisi de l’impacte ambiental
S’analitza l’estalvi d’impacte ambiental conseqüència de la implementació del treball de fi de grau.
Les alternatives proposades de generació distribuïda i a partir d’energies renovables d’aquest projecte
són l’energia solar fotovoltaica i l’energia eòlica.
D’acord la Llei del Sector Elèctric Espanyol aquestes centrals s’inclouen en el règim especial atès que
comporten un estalvi energètic significatiu, la reducció de la dependència del petroli i d’altres
combustibles fòssils i la reducció d’emissions de CO2, SO2 i NOx.
Tanmateix, segons l’Institut Català d’Energia, la majoria d’electricitat obtinguda a Catalunya prové de
centrals nuclears, centrals hidràuliques i centrals tèrmiques, siguin de gas natural, carbó o biomassa.
En aquest apartat s’avaluen les emissions que s’han deixat d’emetre gràcies a la implementació dels
diferents sistemes de generació distribuïda proposats en aquest treball.
En la següent taula s’adjunta el factor d’emissió de CO2 de cadascuna de les tecnologies a partir de les
quals es genera l’energia en Catalunya [22].
Central

Factor emissió C02 [kgCO2/kWh]

Nuclear

0,0025

Gas natural

0,2520

Carbó

0,4720

Biomassa

0,0180(*)

Taula 50.- Factors d'emissió de CO2

(*) La generació a partir de biomassa, també és considerada font d’energia renovable i, per tant, les
seves emissions de CO2. Tot i que quan la biomassa crema s’emet diòxid de carboni, és una font
d’energia renovable que la natura va renovant de forma natural, de tal forma que torna a captar el
diòxid emès en la seva combustió.
Per analitzar l’impacte ambiental del projecte es calcula la petjada de carboni que suposa la generació
anual de la demanda elèctrica i tèrmica d’aquest projecte a partir de la següent relació:
𝑃𝑒𝑡𝑗𝑎𝑑𝑎 𝐶02 = 𝐸 · 𝑓𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖ó

Eq. 11.1

Essent,
𝐸: demanda d’energia elèctrica de l’habitatge.
𝑓𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖ó : factor d’emissions de C02 en funció de la tipologia de central
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S’estima l’estalvi d’emissions de CO2 que s’aconsegueix generant a partir de fonts renovables, com són
l’energia solar fotovoltaica i l’eòlica, en lloc que generant en centrals convencionals. La següent taula
mostra, per cadascuna de les tipologies, l’estalvi de CO2 que suposa la nova instal·lació elèctrica del
projecte.
Central

kg CO2/any

Nuclear

0,0025

Gas natural

0,2520

Carbó

0,4720

Taula 51.- Petjada de carboni
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Conclusions
Les conclusions extretes en el desenvolupament d’aquest treball de fi de grau s’han anat comentat a
mesura que s’ha elaborat el present estudi. Tanmateix, en aquest apartat es recopilen els detalls més
rellevants, a fi que serveixi com a punt final del primer i el segon volum d’aquest projecte global.
S’ha dissenyat conceptualment, explicativament i gràficament en la documentació gràfica adjunta al
final d’aquest document una instal·lació elèctrica productora, autoconsumidora, consumidora de la
xarxa de distribució i amb possibilitat també d’injectar-hi energia i s’ha pogut comprovar la viabilitat
tècnica de la integració de tots els punts que els propietaris de l’habitatge havien proposat en l’iniciar
aquest projecte.
En primer lloc, en tractar-se d’un habitatge ja construït i la instal·lació elèctrica és existent, és
important visitar les instal·lacions per obtenir una primera visió general de les característiques d’aquest
i quines limitacions té. La visita també permet comprovar l’estat actual de la instal·lació elèctrica
interior de l’habitatge i avaluar si compleix amb la normativa vigent (REBT): circuits interiors, caixa
general de proteccions i comandament, etc.
La incorporació d’un punt de càrrega de VE té un impacte notori en la demanda d’energia elèctrica.
Tanmateix, les necessitats d’aquesta càrrega sempre són nocturnes, coincidint amb el moment en què
la resta de càrregues dels circuits no consumeixen energia.
Pel que fa al disseny de la instal·lació elèctrica, i tal com s’observa en l’esquema multifilar de la
documentació gràfica, la part de generació està formada per un sistema híbrid solar fotovoltaic i un
aerogenerador.
En el primer subsistema, solar, és necessari instal·lar díodes by-pass en paral·lel amb cadascun dels
mòduls per evitar el fenomen hot-point. A la sortida del camp fotovoltaic i a l’entrada del regulador es
munten fusibles seccionables. S’ha pogut comprovar que el regulador escollit s’adequa a les necessitats
de la instal·lació, essent la potència de regulació i el corrent màxim d’aquest superior a la
proporcionada pel camp solar i les tensions de treball es troben dins els rangs mínims i màxims. Pel
que fa a l’inversor, s’ha comprovat que encaixa amb la instal·lació, ja que treballa en la zona de
funcionament II, essent aquesta la zona de funcionament òptima. Per tal de protegir aquest circuit de
possibles defectes, és necessari instal·lar un dispositiu de sobretensions.
El segon subsistema, l’eòlic, és necessari instal·lar un dispositiu auxiliar de frenada i, pel mateix motiu
que en el subsistema FV, un dispositiu de sobretensions.
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També s’ha pogut comprovar la necessitat d’instal·lar 3 equips de mesura. Un comptador monofàsic
direccional per mesurar l’energia elèctrica consumida, un comptador monofàsic bidireccional per
mesurar l’energia elèctrica generada i un comptador trifàsic que controla l’energia intercanviada amb
la xarxa de distribució.
Pel que fa a la instal·lació d’enllaç i tractar-se d’un únic usuari, la línia general d’alimentació (LGA) no
existeix i s’integra en la caixa de protecció i mesura (CPM) els fusibles de seguretat i el comptador
trifàsic mencionat.
És necessari incorporar un convertidor de monofàsic a trifàsic entre la instal·lació i la xarxa de
distribució, ja que la potència del cas estudiat supera el límit d’injecció en monofàsic. Per aquest motiu,
tota la instal·lació funciona a 230 V, mentre que la connexió a xarxa funciona a 400 V.
El resultat final d’aquest projecte és el disseny d’una instal·lació basada en l’autoconsum i que fomenta
la generació distribuïda, que integra l’energia eòlica i fotovoltaica per abastir la demanda elèctrica. A
més, que compleix amb els requisits per poder-se connectar a la xarxa de distribució i acollir-se a la
modalitat de subministrament amb autoconsum amb excedents acollits a compensació, d’acord el RD
244/2019: la font d’energia primària és renovable, la potència de la instal·lació és inferior a 100 kW, la
instal·lació no disposa de cap règim retributiu addicional i el productor i consumidor, essent ambdós
subjectes el propietari de la instal·lació, estan subscrits en un contracte de compensació d’excedents
d’autoconsum.
El model de gestió distribuïda presenta clars avantatges als consumidors finals, ja que l’autoconsum és
una alternativa econòmica al subministrament tradicional des de la xarxa. Ja que la implementació de
nous punts de generació d’autoconsum, produeix la disminució del preu de l’energia, perquè
augmenta l’energia ofertada procedent d’excedents venuts i disminueix la demanda, ja que els
consumidors s’autoabasteixen. Des del punt de vista tècnica, es redueixen les pèrdues de transport i
distribució, perquè el punt de generació i consum són cada vegada més propers.
Per acabar, aquest segon volum del projecte i del projecte global, es proposen noves línies
d’investigació i disseny en l’àmbit de la generació distribuïda i de promoure la transició energètica, com
podria ser l’autoconsum col·lectiu entre veïns de l’organització o l’impacte econòmic que pot derivar
del canvi de paradigma del Sector Elèctric Espanyol i mundial.
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Pressupost i Anàlisi Econòmica
En aquest apartat s’exposa el pressupost econòmic per a l’elaboració d’aquest treball i una estimació
del pressupost del muntatge de les instal·lacions d’energies renovables.
En primer terme, s’estimen les hores dedicades a la realització d’aquest. L’inici del període d’elaboració
del treball fou l’1 d’abril del 20120 i la data de finalització el 10 de juny de 2020, amb un total de 47
dies laborables. Es dediquen 4 hores per dia laboral. Per tant, el total d’hores dedicades a aquest
projecte són 188.
Concepte

Unitats Preu Unitat [€/h] Preu total [€]

Hores d'Enginyeria

188

39,82

7.487

Taula 52.- Desglossament cost projecte

No es comptabilitzen costos materials, ja que es consideren menyspreables.
En segon terme, s’adjunta el pressupost provisional del muntatge de la instal·lació elèctrica completa:
sistema de generació híbrid, circuits interiors (amb punt de recàrrega de VE) i elements per la connexió
a la xarxa de distribució.
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Concepte
Aerogenerador
Cablejat
Proteccions
Mà d'obra muntatge
Subtotal
Panells solars
Regulador
Inversor
Cablejat
Proteccions
Mà d'obra muntatge
Subtotal
Caixa proteccions
IGA+sobretensions
ID
PIA 10 A
PIA 16 A
PIA 25 A
Caixa connexió
Punt de recàrrega
Subtotal
CPM
CPM
Transformador
Equip mesura
Equip mesura
Equip mesura
Subtotal
Total

Descripció/Fabricant
ST-2000 Smarttwister
Cables de coure diferents
diàmetres
Fusibles, bases fusibles i
interruptors
Operaris: ofical 1a muntador

Cost unitari
[€/u]
750,00

1

8000,00

1

450,00

1

25,32

80

SW300 MONO Sunmodel Plus
PC18-8015F
SUN200L-3.68KTL
Cables de coure diferents
diàmetres
Fusibles, bases fusibles i
interruptors
Operaris: ofical 1a muntador

300,00
273,00
1100,00

12
1

800,00

1

450,00

1

25,32

80

Legrand
Schneider
Schneider
Schneider
Schneider
Schneider
Efecto LE
RVE-P

44,91
72,60
46,98
6,50
6,50
6,50
4,52
670,00

1
1
1
2
8
2
52
1

Trifàsica
Monofàsica (generació i
consum)
Convertidor mono-trifàsic
Comptador mono-bidireccional
Comptador monounidireccional
Comptador trifàsic bidireccional

175,50

1

63,40

2

150,00
71,35

1

65,42

1

279,12

1

Taula 53.- Pressupost instal·lació
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1

Cost subtotal
[€]
750,00
8000,00
450,00
2025,60
11.225,60
3600,00
273,00
0,00
800,00
450,00
2025,60
7.148,60
44,91
72,60
46,98
13,00
52,00
13,00
235,04
670,00
1.147,53
175,50
126,80
150,00
71,35
65,42
279,12
868,19
40.780,00

Instal·lació elèctrica d’un habitatge unifamiliar incorporant sistemes d’energies
renovables

Bibliografia
[1]

E. y T. Ministerio Indústria, “ITC-40. INSTALACIONES GENERADORAS DE BAJA TENSIÓN.”

[2]

Boletín Oficial del Estado (BOE), “Real Decreto 413/2014 .”

[3]

Boletín Oficial del Estado (BOE), “Real Decreto 1955/2000.”

[4]

Boletín Oficial del Estado (BOE), “Real Decreto 1699/2011,” 2011.

[5]

M. para la Transición Ecologica Reto Demográfico, “Documento del Borrador Actualizado del
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030.”

[6]

IDAE, “Guía Profesional de Tramitación del Autoconsumo.”

[7]

“Garantía económica para solicitar el acceso a la red. Departamento de Empresa y
Conocimiento.”
[Online].
Available:
http://empresa.gencat.cat/es/treb_ambits_actuacio/energia-i-mines/energiaelectrica/produccio-regim-especial/avals/garantia-solicitud-acces-xarxa/. [Accessed: 22-Mar2020].

[8]

“Presentación de la declaración responsable para instalaciones eléctricas de baja tensión
(puesta en servicio, modificaciones y baja). gencat.cat.” [Online]. Available:
https://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Presentacio-de-la-declaracio-responsableper-a-installacions-electriques-de-baixa-tensio-posada-en-servei-modificacions-ibaixa?category=752b34b8-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=3. [Accessed: 22-Mar2020].

[9]

“Sol·licitud
d’explotació
provisional
per
proves.”
[Online].
Available:
https://canalempresa.gencat.cat/es/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Installa
cio-generadora-dautoconsum-tipus-2-de-fins-100kW?moda=2. [Accessed: 23-Mar-2020].

[10]

“Sol·licitud
d’explotació
definitiva.”
[Online].
Available:
http://empresa.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Installacio-generadora-dautoconsumacollida-a-la-venda-excedents-de-fins-a-10-kW?category=&temesNom=Indústria
i
energia&moda=1. [Accessed: 23-Mar-2020].

[11]

Boletín Oficial del Estado (BOE), “RD 1110/2007,” 2007.

[12]

Boletín Oficial del Estado (BOE), “RD 1164/2001.”

[13]

España, “ITC-BT-52. INFRAESTRUCTURA PER LA RECÀRREGA VE,” pp. 107459–107481, 2014.

[14]

X. Camps, G. Velasco, J. de la Hoz Casas, and H. Martín, “Contribution to the PV-to-inverter
sizing ratio determination using a custom flexible experimental setup.”

[15]

B. Bueno, Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 2018, p. 628.

105

Memòria

[16]

“Cable Unifilar de 6 mm2 PSolar ZZ-F Rojo.” [Online]. Available: https://autosolar.es/cableunifilar/cable-unifilar-6-mm2-solar-pv-zz-f-rojo. [Accessed: 06-Jun-2020].

[17]

“ingemecánica.” [Online]. Available: https://ingemecanica.com/index.html. [Accessed: 09-Jun2020].

[18]

ENDESA, “Especificaciones particulares Endesa Distribución Eléctrica. Instalaciones privadas
conectadas a la red de distribución. Consumidores en baja tension.,” pp. 1–50, 2018.

[19]

ENDESA, “Especificaciones particulares Endesa Distribución Eléctrica. Instalaciones privadas
conectadas a la red de distribución. Generadores en baja tension.,” pp. 1–24, 2018.

[20]

Ministerio de Ciencia y Tecnología, “Guía Técnica ITC-BT-26,” pp. 1–13, 2002.

[21]

“JRC’s - European Commission.” [Online]. Available: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/.
[Accessed: 15-May-2019].

[22]

“Coeficientes de paso (RITE) de energía final a primaria y emisiones de CO2.” [Online]. Available:
https://www.certificadosenergeticos.com/coeficientes-de-paso-rite-energia-final-primariaemisiones-co2. [Accessed: 04-Jun-2019].

106

Instal·lació elèctrica d’un habitatge unifamiliar incorporant sistemes d’energies
renovables

107

