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Abstract 

 

El present estudi consisteix en una cerca de la normativa vigent i l’explicació dels 

procediments a seguir en una instal·lació d’autoconsum solar compartit entre varies 

cases, en aquest cas d’una mateixa urbanització a Espanya. 

Un cop determinat el procediment a seguir es calcularà el millor sistema segons els 

consums i la situació de la planta per finalitzar amb un prediseny de la instal·lació per a 

poder pressupostar-la i veure la seva viabilitat. 

 

 

 

The present study consists on the search of the current regulations and explain the 

procedure to do in a solar self-consumption installation sheared between several 

houses, in this case from the same urbanization in Spain. 

Once the procedure is determinate, it will be calculated the best system according the 

situation of the building and the consumptions in this case. When is selected the 

installation it can be budget and is possible to see his viability. 
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1. Objecte del treball 

L’objecte del treball és l’estudi i disseny d’una instal·lació d’un sistema fotovoltaic per a 

tal de compartir entre molts habitatges la generació i el consum. Per això, es pretén la 

instal·lació de panells fotovoltaics a totes les teulades individuals i per a una major 

eficiència energètica en canvi d’utilitzar-la en instal·lacions individuals crear 

instal·lacions de major mida i compartir-la. 

Es començarà amb un anàlisi del estat actual de la normativa i del estat del art en aquest 

àmbit, per a continuar amb l’estudi del millor sistema per a aquest tipus de sistemes 

d’autoconsum. Un cop comparades les diferents opcions de generació i 

emmagatzematge es podrà dissenyar un sistema adient al estudi i un sistema per a tal 

de monitoritzar aquest mateix sistema per part dels usuaris. Usant aquest sistema també 

es podrà pressupostar i tenir un exemple de costos d’una instal·lació d’aquest tipus. 

 

2. Abast del treball 

L’estudi consistirà en el plantejament del procediment a seguir per a una instal·lació 

d’autoconsum fotovoltaic de manera col·lectiva, per tal d’obtenir el major rendiment 

possible amb totes les limitacions que pot tenir un sistema d’aquest tipus. 

Per això s’estudiarà la normativa vigent i els procediments a seguir per tal d’obtenir una 

instal·lació d’autoconsum col·lectiu acollit a la legislació vigent. Un cop establerts els 

procediments que es seguiran i els requisits que es demanen es podrà procedir amb la 

simulació. 

Es simularà mitjançant el software Homer Pro quin és el sistema més adequat entre 

varies opcions per a tenir la millor rendibilitat, per això s’utilitzarà un preu €/kW aproximat 

que al final del estudi es concretarà amb el pressupost. 

Un cop obtingut el millor sistema es començarà amb la selecció dels elements principals 

de la instal·lació i una breu descripció de les seves característiques i finalment es 

pressupostarà per a obtenir el cost per a cada usuari d’una instal·lació d’autoconsum. 

La urbanització a la qual es planteja la instal·lació esta situada a Esplugues de Llobregat 

i s’anomena La Mallola, però s’utilitzaran consums genèrics sense presentar cap dada 

personal. 
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3. Requeriments del treball 

• S’ha d’estudiar el procediment necessari per tal de legalitzar una instal·lació 

d’autoconsum com la presentada al cas. 

 

• Es simularà diferents sistemes d’autoconsum per tal de veure quin es el més 

adequat  

 

• Haurà de ser un sistema adequat a la normativa actual (els Reals Decrets 

1699/2011 i 244/2019) i pensant en ella com a guia per a que un cop estigui en 

la fase d’execució sigui fàcil de legalitzar la instal·lació.  

 

• S’utilitzarà la Guia del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía) com a referencia per a seguir el procediment. 

 

• S’explicaran els elements utilitzats i es farà un pressupost amb ells per a tal de 

veure la viabilitat de la instal·lació. 
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4. Justificació del estudi 

En el últims anys a canviat la regulació en l’autoconsum i això ha implicat un canvi dràstic 

a les tendències d’instal·lació d’autoconsum fotovoltaic a les cases.  

A Catalunya les instal·lacions fotovoltaiques han augmentat de manera exponencial, des 

de la presentació del RD244/2019 quan no s’instal·laven més de 100 instal·lacions al 

any a 2402 instal·lacions en el present any 2020 sense haver finalitzat. 

 

 

La nova legislació publicada al BOE anomenada Real Decreto 244/2019, del 5 d’abril de 

2019 aplica les noves normes per tal de legalitzar una instal·lació per a l’autoconsum. 

En el moment de publicació d’aquesta normativa com es veu a l’anterior gràfica va haver 

un augment d’instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic i com es veu a la següent gràfica 

els kW per instal·lació també es van reduir notablement mostrant que les instal·lacions 

cada cop eren més a cases, ja que son de mides més reduïdes, i no de grans empreses. 

 
Imatge  2. Gràfica de barres de potència mitja per instal·lació feta cada any 
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Imatge  1. Gràfica de barres de la quantitat d’instal·lacions fetes a Catalunya per any 

(font: Observatorio del autoconsumo en Cataluña - Icaen) 
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5. Antecedents 

5.1. Particularitats del cas 

El treball està basat en una comunitat de veïns basada en blocs de llars. Cada cop son 

més comunes les comunitats de propietaris que s’interessen a fer plantes generadores 

compartides podent així abaratir costos i millorar les rendibilitats de la inversió. 

La comunitat de propietaris escollida està situada a Esplugues de Llobregat i és compon 

per 180 cases unifamiliars agrupades en blocs, com es pot veure a la imatge inferior hi 

ha diferents conjunts de cases però agrupades a la mateixa urbanització. 

 
Imatge  3. Fotografia aèria de la urbanització utilitzada com a cas d'estudi. 

Aprofitant aquesta agrupació de cases es poden utilitzar inversors de major mida i 

agrupar diferents teulades de cases annexes per obtenir majors potències. 

D’altre banda totes les cases excepte les del lateral esquerre també comparteixen 

centralitzacions de comptadors, creant així grups de cases que poden compartir la 

instal·lació fotovoltaica. Les centralitzacions de comptadors es poden veure en el plànol 

següent. 

 
Imatge  4. Cases amb centralització de comptadors comú (plano annexo 1)  
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Un aspecte important es la orientació i la tipologia de la teulada ja que degut a que els 

panells aniran instal·lats de manera coplanar (seguint el pla de la teulada) seran els que 

marcaran la irradiació donada als panells. 

Com es pot veure a la imatge 4 les cases tenen 2 possibles orientacions segons la 

construcció de la pròpia urbanització. Aquests azimuts (orientació prenent de referencia 

el sol) son de -40º el 46% de les vivendes i de 54º el 54% restant de les cases. 

D’altre banda un element important es la inclinació donada per la teulada, aquesta 

inclinació afectarà a la irradiància rebuda per el panell i per tant a la generació que doni, 

si es un teulat molt pla tindrà una generació gran en els mesos d’estiu i més baixa al 

hivern, en canvi si se li aplica una major inclinació aquesta generació serà constant 

durant tot l’any. En aquest cas ens trobem una teulada amb una gran inclinació de 30º 

que ens ajudarà a tenir una generació més constant durant l’any sense reduir en gran 

mesura la generació total anual. 

 
Imatge  5. Exemple d’un lateral de casa per observar la inclinació a 30º. 
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5.2. Normativa aplicada al cas actual 

5.2.1. Vista general de la normativa 

Degut a les particularitats explicades en el punt anterior es tindran en compte per a la 

legalització de la instal·lació. 

Com a ajuda per a la legalització es pot utilitzar la guia que aporta l’IDAE (Instituto para 

la Diversificación y Ahorro de la Energía). Aquesta guia està elaborada a partir del Real 

Decret 244/2019 per el que es regulen les condicions administratives, tècniques i 

econòmiques del autoconsum de la energia elèctrica i usant les modalitats definides en 

el article 9 de la llei 24/2013 del 26 de desembre del sector elèctric. 

Començarem donant un cop d’ull al Real Decret 244/2019, en aquest RD es divideixen 

les instal·lacions es dos grups diferents, segons els excedents i si tenen o no la 

instal·lació en xarxa interior o es pròxima a traves de la xarxa. 

Les instal·lacions d’autoconsum segons els excedents es divideixen de la següent 

manera: 

• Autoconsum sense excedents: 

Son les instal·lacions connectades a la xarxa de distribució o transport que 

disposen d’un sistema d’antivertiment que impedeix la injecció d’energia elèctrica 

excedent a la xarxa. 

Un exemple de dispositiu per a la injecció 0 es el dispositiu CDP-0 de la marca 

Circutor: 

 
Imatge  6. Controlador dinàmic de potència de la marca Circutor per a la injecció 0. 

• Autoconsum amb excedents: 

Son aquelles instal·lacions que a més de subministrar energia per a el 

autoconsum, poden injectar energia excedent a la xarxa de transport i distribució. 

Dins d’aquestes instal·lacions hi ha dos tipus: 

o Autoconsum amb excedents acollit a compensació: 

Els autoconsums acollits a compensació son aquells que els excedents 

es tracten dins d’un acord de compensació d’excedents amb una 

comercialitzadora i per tant en aquest acord s’acollirà el preu de venta de 

l’energia (segons període, preu fix o PVPC). 

Aquestes tipus d’autoconsum estan limitats a una potència de producció 

de 100kW, per tant qualsevol planta major a aquesta potència no podrà 

esta acollit a compensació i haurà ser tractat com un productor més del 

mercat elèctric.   
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o Autoconsum amb excedents NO acollit a compensació: 

Els autoconsums que tot i tenir excedents a la xarxa i ser pagats no 

estaran inclosos dins de cap acord i per tant es tractaran dins del mercat 

elèctric com a qualsevol altre font.  

Per tant, hauran de pagar l’impost sobre el Valor de la Producció de 

Energia Eléctrica (IVPEE) del 7% i el peatge de generació de 0,5€/MWh. 

 

Un cop vistes les diferents modalitats d’autoconsum segons els excedent cal veure 

segons el tipus de casa si es farà un autoconsum individual o col·lectiu: 

• Autoconsum individual: 

Son aquells que el productor i el consumidor és un sol usuari i per tant no s’ha 

de fer cap tipus de repartiment.  

• Autoconsum col·lectiu: 

Son aquells en que es troben varis consumidors i per tant la energia generada 

s’haurà de repartir entre tots els usuaris. Degut a ser col·lectiu s’haurà de fer un 

acord de repartiment en el moment de la legalització per tal de que la 

distribuïdora pugui mitjançant un comptador de generació fer el còmput de la 

energia pertanyent a cada usuari en cada moment del dia. 

 
Imatge  7. Diagrama d'autoconsum individual/col·lectiu, en aquest cas sense excedents (font: Guia IDAE) 

 

 

Finalment cal tenir en compte si la instal·lació es farà a la xarxa interior o a traves de la 

xarxa, i quines condicions implica cada un: 

• Instal·lació pròxima en xarxa interior: 

Son totes aquelles instal·lacions connectades abans del CGP (quadre general 

de proteccions) del edifici. 

 

• Instal·lació pròxima a traves de xarxa: 

Son aquelles instal·lacions que utilitzen la xarxa de baixa tensió per a fer 

l’autoconsum de la energia generada. Per això hauran de tenir un comptador que 

mesuri l’energia generada i poder així calcular l’autoconsum amb el comptador 

de consum que ja pertany al usuari. Aquest tipus d’instal·lacions per tal de ser 

considerades autoconsum i no una planta de generació més hauran de complir 

alguna de les següents condicions: 
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o Connexió a la xarxa de Baixa tensió del mateix centre de transformació. 

o Distancia entre comptadors de generació i consum inferior a 500 metres 

i ambos en Baixa tensió 

o Pertànyer a la mateixa referencia cadastral (primers 14 dígits). 

 
Imatge  8. Diagrames de connexió en xarxa interior (esquerra) i pròxima a traves de la xarxa (dreta) en 

aquest cas també compartida (Font: Guia IDAE). 

 

Finalment cal tenir també en compte els sistemes d’acumulació de l’energia, actualment 

estan en constant creixement, especialment les bateries de liti gracies al impuls donat 

per la investigació en el àmbit de l’automoció. Aquests sistemes segons es contempla a 

la llei hauran d’anar instal·lats per tal de compartir l’equip de mesura que registri la 

generació neta, tant sigui en un sistema d’acumulació incorporat a la planta generadora 

com un sistema independent en corrent alterna. 

 
Imatge  9. Diagrama de sistemes d’acumulació d’energia instal·lats (Font: Guia IDAE) 

  



   Memòria 

 

Pag. 15 

Aquest és un petit esquema resum de les modalitats d’autoconsum i les possibilitats que 

es permeten: 

 
Esquema  1. Diagrama resum de modalitats d'autoconsum. 
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5.2.2. Procediment a seguir en el cas 

Un cop vista la normativa referent a l’autoconsum i a la qual caldrà adaptar-se podrem 

especificar el procediment a seguir amb la instal·lació presentada. 

Primerament cal especificar el tipus d’instal·lació que es farà en aquest cas, degut a 

estar dividit en grans blocs de vivendes es faran instal·lacions conjuntes de més de 10 

kWp i tot i que no s’han fet encara els plànols per a saber la quantitat exacte de potència 

seran plantes menors a 100 kW. D’aquesta manera es podrà acollir-se a compensació 

d’excedents cada un dels usuaris i no inscriure’s com a 

productor. 

D’altre banda una qüestió a tenir en compte es la injecció o no 

dels excedents a la xarxa, els autoconsums sense cap tipus de 

compartició mediant la xarxa es poden escollir fer amb o sense 

excedents utilitzant un equip que impedeixi la generació 

superior al consum mesurat. En aquest cas, tot i poder fer la 

instal·lació a la xarxa interior i per tant evitar la injecció a la 

xarxa de cada un dels blocs de habitatges escollits, es molt 

més convenient a nivell econòmic la injecció dels excedents 

per a una posterior compensació. En conclusió, es podria 

escollir fer qualsevol de les dues però es millorarà la rendibilitat 

injectant aquest excés. 

 

Un cop especificat com serà el sistema ja podem començar a veure els tràmits a realitzar 

en una instal·lació com la nostra d’autoconsum col·lectiu i amb excedents. Seguidament 

es descriuen els passos que es seguiran en el moment de la sol·licitud del permisos 

(Annex 2 i 3 – Taules resum dels tràmits de la Guia IDAE ): 

1) Disseny de la instal·lació: 

Tota instal·lació elèctrica necessita una memòria tècnica o projecte tècnic que la 

descrigui, en aquest cas tot i ser una instal·lació en baixa tensió supera els 10 

kW i per tant es necessitarà un projecte tècnic redactat i signat per un tècnic 

titulat competent. 

Degut a ser una instal·lació de baixa tensió haurà de complir amb el REBT 

(Reglament Electrotècnic de baixa tensió) i al projecte s’haurà de descriure el 

dimensionament, els equips, els materials, les garanties i totes les necessitats 

de manteniment. 

 

2) Permís d’accés i connexió 

Aquest permís d’accés es necessari demanar en instal·lacions de més de 15 kW 

sobre terra urbanitzable, es a dir, en aquest cas s’hauran de demanar a tots els 

casos seguint el procediment descrit al RD 1699/2011. 

Imatge  10. Diagrama de 
sistema similar amb 
autoconsum col·lectiu i 

excedents 
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Hi ha diverses excepcions per demanar aquests permisos i son en instal·lacions 

inferiors a 15kW sobre terra urbanitzat i inferiors de 10kW sobre no urbanitzat. 

 

A totes les instal·lacions a part si s’ha de demanar accés a la xarxa a la 

distribuïdora, en aquest cas Endesa a Catalunya,  s’haurà de demanar el numero 

CAU (Codi d’Autoconsum) que serà el codi CUPS seguit per una A i 3 xifres. 

 

 

3) Autoritzacions ambientals i d’utilitat pública 

Aquest tràmit no s’haurà de gestionar en aquest cas degut a que es menor de 

100 kW. 

 

4) Autorització administrativa prèvia i de construcció 

Autorització a sol·licitar en instal·lacions generadores d’alta tensió i/o superiors 

a 100 kW. En aquest cas serà innecessari l’autorització previ ja que s’intentarà 

esta compres entre els 15 kW i el 100 kW sempre. 

 

5) Llicencia d’obres i impost de construccions i obres (ICIO) 

Aquesta llicencia d’obres, com a qualsevol altre instal·lació vindrà requerida per 

l’ajuntament on esta situada la instal·lació, i serà aquest qui especifiqui la 

documentació necessària. 
 

En aquest cas ens trobem amb una instal·lació a Esplugues de Llobregat, degut 

a això es comprova la ordenança municipal i no hi ha cap normativa referent a la 

instal·lació solar fotovoltaica, només solar tèrmica. 

Es per això que ICAEN va treure una ordenança per a la promoció de les 

Instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica (Annex 4). Aquesta 

ordenança reflexa que en el cas de no tenir una normativa referent a la 

instal·lació solar fotovoltaica s’haurà de seguir aquesta amb una comunicació 

prèvia de les obres i entregar mitjançant aquesta una memòria/projecte tècnic i 

una declaració responsable del tècnic competent. 

  

Imatge  11. Composició dels codis CUPS i CAU 
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6) Execució de la instal·lació 

Un cop tramitada tota la documentació anterior ja es podrà iniciar la obra a les 

cases.  

 

7) Inspecció inicial 

Un cop finalitzada la instal·lació es necessari que es faci una inspecció inicial per 

tal d’acabar de legalitzar la instal·lació, aquesta inspecció la farà una tercera 

empresa encarregada de certificar que la obra s’ha fet d’acord amb les 

especificacions del projecte. 

A Catalunya les instal·lacions fotovoltaiques es consideren instal·lacions en 

locals mullats, i per tant s’ha de fer aquesta inspecció a partir d’una instal·lació 

de 20kW. 

 

8) Certificat final d’obra 

Aquest certificat signat per un tècnic competent referit al projecte serà necessari 

degut a ser un projecte. 

 

9) Autorització d’explotació 

Aquesta autorització s’haurà de demanar a la comunitat autònoma i es demanarà 

una autorització d’explotació en proves fins el moment en que s’hagin fet 

aquestes, un cop finalitzades les proves es sol·licitarà la definitiva. 

 

10) Contracte d’accés i contracte de subministrament de serveis auxiliars 

Aquests contractes només es sol·licitaran en els casos en que els serveis 

auxiliars no es puguin considerar negligibles (>1%) o que la potència superi els 

100kW, que no es compleix cap dels dos en el cas tractat en aquest treball. 

 

11) Llicencia d’activitat 

En aquest cas degut a esta acollit a compensació estarà exempt d’aquesta 

llicencia, que no seria el cas en una instal·lació no acollida a compensació. 

 

12) Acord de repartiment i contracte de compensació d’excedents 

Un cop instal·lada la obra ja es podrà acordar amb la comercialitzadora la 

compensació dels excedents i el tipus de repartiment amb la distribuïdora, per 

tal de poder obtenir la compensació d’excedents adequada per a cada usuari 

propietari de la instal·lació d’autoconsum. 

Es poden trobar l’acord de repartiment i el contracte de compensació en els 

annexos 6 i 5 respectivament. 

 

13) Inscripció en el registre autonòmic d’autoconsum 

En el moment de la legalització de la instal·lació amb l’administració autonòmica 

es farà el registre automàticament. 

 

14) Inscripció en el registre administratiu d’autoconsum 

D’igual manera que al registre autonòmic serà la comunitat autònoma qui 

informarà al ministeri perquè aquest la registri. 
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15) Inscripció en el RAIPRE (Registre Administratiu d’instal·lacions Productores 

de Energia Eléctrica) 

En el cas estudiat no cal inscriure al registre de productors ja que esta acollit a 

compensació i no estarà en el mercat de compra venta d’energia. 

 

16) Contracte de representació en el mercat 

De mateixa manera que el punt anterior en el cas de les acollides a compensació 

no aplica aquest pas. 

 

Finalment, un cop repassats tots els passos a seguir en el cas d’aquesta instal·lació 

d’autoconsum fotovoltaic col·lectiu acollit a compensació de menys de 100 kW ja es 

podrà iniciar amb el estudi de la instal·lació per a dissenyar el sistema més òptim dins 

dels tràmits requerits. 
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6. Presentació del cas tipus estudiat 

6.1. Elecció de les corbes de consum 

Per tal de simular un consum a la comunitat de veïns s’utilitzaran perfils de càrrega 

de les llars estudiades. Els perfils de càrrega són els consums elèctrics que té una 

casa, empresa, oficina, etc. Gràcies a els comptadors intel·ligents que estan 

instal·lats pràcticament a totes les instal·lacions avui dia es fàcil obtindré aquests 

consums a nivell horari. Però són privats i per això seran utilitzats mitjanes de perfils 

de consum. 

Els perfils de consum estan extrets dels perfils de consum que proporciona Red 

Eléctrica Española i són els consums que s’utilitzen per a ajustar la generació al 

consum previst o per si no es té comptador intel·ligent amb registre horari es pugui 

utilitzar com a referència de consum horari per a calcular la factura. 

Hi ha 4 perfils de consum determinats per llei segons perfil A,B,C i D i venen 

determinats segons la tarifa a la qual estan ajustats: 

• Perfil A: Consumidors amb peatge d’accés 2.0A i 2.1A i equips de mesura d’un 

sol període (amb preu fix). 

Es el perfil més similar al residencial, ja que conté dos pics al matí i al vespre i 

una baixada de consum pronunciada a la nit, com es més comú que passi a les 

llars. 
 

• Perfil B: Consumidors amb peatge d’accés 2.0 DHA i 2.1 DHA i equip de mesura 

adaptat al horari d’aquest peatge d’accés (amb tarifa de discriminació horària). 

En aquest tipus de perfil es troba una davallada del consum a les hores de preu 

més alt quant en canvi a hores de consum més baix es troba un augment 

pronunciat del consum. 
 

• Perfil C: Consumidors amb peatge d’accés 3.0 A i 3.1 A amb mesura a baixa 

tensió i registre en 6 períodes. 

Les tarifes de 6 períodes estan més pensades per a consums grans com els de 

les industries, que tenen un consum constant com el que es pot veure en aquest 

perfil de consum. 
 

• Perfil D: Consumidors amb peatge d’accés 2.0 DHS i 2.1 DHS i equips de 

mesura adaptat al horari d’aquests peatges d’accés (amb la tarifa anomenada 

“super vall”). 

Finalment en aquest últim perfil es troba un comportament similar al B per a la 

baixada en el període de preu més alt, però en aquest cas molt més marcat amb 

consums molt alts des del vespre fins el mati i baixada durant els moments on el 

preu s’eleva. 

Per a poder veure les diferencies entre cada tipus de perfil de consum marcat per 

Red Eléctrica Española seguidament es pot veure cada gràfica del consum durant 

les vint-i-quatre hores d’un dia. 
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Perfil A Perfil B 

Perfil C 
Perfil D 

 

D’altre banda aquests perfils també varien durant els mesos del any, marcant diferencies 

per consums estacionals com per exemple la climatització. 

 
Imatge  12. Gràfica de barres comparant els perfils de consum donats per REE 
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6.2. Dimensionament del consum total de la instal·lació i 

corba conjunta 

Per tal de fer un estudi dels consums al conjunt de vivendes el més òptim seria 

tenir cada una de les corbes de consum de les cases, però no es habitual que 

es tinguin aquestes de manera accessible en un usuari final. 

Degut a no poder tenir accés a les corbes de carrega de tots els comptadors es 

crearà una corba conjunta de totes les cases utilitzant les corbes donades per 

REE (Red Elèctrica Española) explicades en el punt anterior. 

Usant els consums hora a hora explicats en el punt anterior i degut a que estan 

normalitzats utilitzarem com a dimensió de consum el donat per REE com a 

consum mig d’una llar a espanya. Aquest consum es segons l’operador de 3272 

kWh al any i tot i que marca fluctuacions durant l’any no es tindran en compte 

perquè les corbes normalitzades ja tenen aquestes variacions. 

 
Imatge  13. Gràfica de repartiment de consums per espanyol mig segons REE 

 

Com hi ha quatre corbes diferents descrites s’haurà de decidir quina es la 

proporció de consumidors de cada una de les corbes. Degut a no trobar cap dada 

sobre la proporció de cada perfil es decidiran de la següent manera la repartició 

utilitzada:  
 

o Perfil A: 75%, es el perfil principal i més comú en els consums residencials, 

per això el percentatge es el major de tots. 
 

o Perfil B: 20%, tot i ser un perfil també comú no ho es tant com l’anterior i per 

tant esta repartit a una menor proporció de les cases. 
 

o Perfil C: 0%, degut a ser una corba pensada per a situacions de consums 

industrials no s’aplicarà a les cases. 
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o Perfil D: 5%, es un perfil comú en els habitatges amb cotxe elèctric on es té 

un gran consum als vespres i degut a la poca quantitat de vehicles elèctrics 

al parc mòbil es un perfil actualment molt poc habitual. 

Aquest repartiment i el càlcul d’aquesta corba s’ha calculat mitjançant un full 

d’Excel on es fan els càlculs fins a arribar al consum de tota la comunitat de 180 

cases. La fulla d’Excel te la següent forma: 

 

Imatge  14. Taula Excel amb les dades de consum calculades. 

La corba conjunta final dona com a resultat un consum de 3272 kWh/usuari i un 

total de tota la urbanització de gairebé 589 MWh de consum al any. 

Per a poder visualitzar millor la taula, ja que es un conjunt de 8760 dades 

variables hora a hora i amb diferencies durant l’any, totes seguint el patró donat 

per REE, es pot veure el següent gràfic: 
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Imatge  15. Gràfic resum de la corba conjunta creada a partir de les dades de REE mitjançant el full de 
càlcul. 

 

6.3. Repartició de la generació 

Tal i com s’explica al apartat 5.2.2. Procediment a seguir en el cas en una 

instal·lació de generació col·lectiva d’aquest tipus s’ha d’elaborar un contracte 

de repartició dels excedents.  

En aquest cas ens trobem que la urbanització esta repartida en diferents blocs i 

s’haurà de fer un contracte d’aquest tipus a cada un d’aquests entre els usuaris 

pertanyents a dins d’aquell bloc. En casos on l’usuari es el mateix o hi ha un 

acord entre els promotors de l’obra es pot decidir un coeficient de repartició 

adient segons el major autoconsum possible per cada consumidor. 

Aquí ens trobem com tots els usuaris tenen un perfil similar, ja que son edificis 

residencials i tots fan la mateixa inversió econòmica, es per això que s’escull un 

coeficient normalitzat entre 0 i 1 que divideixi en parts iguals la generació per a 

tots els usuaris del grup. Prendrem com a exemple l’agrupació de la tipologia A 

(plànol annex 9) en aquest cas ens trobem una planta generadora i 19 

consumidors, es per tant que el coeficient de repartiment de la energia serà de  
1

19
= 0,05263. 

Aquest coeficient anomenat en el contracte com a β, s’implementarà en el 

contracte de repartició similar al model del annex 6: Acord de repartiment 

d’energia. 
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7. Simulació de generació 

Per tal de poder simular aquest conjunt de consums s’ha utilitzat el software especialitzat 

en simulació de microxarxes anomenat Homer Solar Pro.  

 
Imatge  16. Logotip Homer Solar Pro 

Aquest software desenvolupat per National Renewable Energy Laboratory s’ha convertit 

en un estàndard global per a la optimització del disseny de microxarxes en tot tipus de 

sectors, llars aïllades, telecomunicacions, i tot tipus de microxarxes aïllades i 

connectades a la xarxa. Homer Solar Pro permet incloure gran varietat de fonts d’energia 

incloent tant renovables com no renovables i mediant una base meteorològica estimar 

la generació que podran donar, especialment en el cas d’energia solar. Aquest programa 

també se li poden afegir sistemes d’emmagatzematge i corbes de carregues diverses 

per tal de poder simular la distribució correcte de fonts d’energia. 

Homer Solar Pro es un software ideat per tal d’extreure la millor configuració per a la 

més rapida rendibilitat, es per això que es molt important la introducció de preus de 

combustible, manteniment i el cost inicial de la instal·lació. 

La instal·lació fotovoltaica en aquest cas es planteja per a una reducció dels consums 

ja que s’entén que amb la superfície disponible no es podrà generar la energia suficient 

per a tots els usuaris. Com no es té una generació renovable controlable possible 

d’instal·lar en aquesta urbanització, com podria ser la energia hidràulica, només es pot 

instal·lar solar o microeòlica sempre s’haurà de tenir una connexió a la xarxa que 

subministri la potència necessària en moments de baixa o nul·la generació. 

En aquest treball es valoraran dos sistemes de generació renovable, el primer i amb 

més auge la generació mediant energia solar fotovoltaica. Aquesta font d’energia, degut 

a l’abaratiment dels productes (panells, electrònica de potència, etc.) es la més habitual 

instal·lar actualment, aquest es el primer sistema a generar ja que es el més senzill 

d’instal·lar i crea menys impacte als espais d’ús públic, ja que estan instal·lats a la 

teulada. 
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Imatge  17. Instal·lació solar fotovoltaica sobre una coberta residencial. 

El segon sistema proposat per a diversificar la generació d’energia es la energia eòlica. 

Tot i no ser tant comú com la solar fotovoltaica però també esta en augment actualment 

i la tecnologia també ha abaratit els seus costos. La energia eòlica, principalment la 

microeòlica pot ser útil en llocs on no es tingui una bona orientació per els panells 

fotovoltaics però es tingui una alta incidència del vent. 

Finalment es provarà amb un sistema solar amb el màxim de panells possibles per a 

poder comparar la diferencia entre tenir un sistema ajustat al consum i generar el màxim 

possible per a cobrir qualsevol consum encara que s’injecti molta més energia del 

necessari. 
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Imatge  19. Pantalla d'introducció del perfil de carregues (font: Homer Pro) 

7.1. Procediment per a la simulació 

Per a utilitzar aquest programa de simulació se seguiran els següents passos 

dels quals seran comuns alguns valors per a tal de que siguin comparables les 

simulacions. 

Per a poder fer una bona simulació amb el software Homer Pro s’hauran de 

incloure les dades de la situació, consums, generació i costos i tot i que te un 

assistent per a incloure les dades aquí s’ensenyaran les dades incloses en els 

passos principals: 

1. Es localitzarà la instal·lació dins del mapa i es premerà el boto de 

“Resources” per a aconseguir les dades de irradiació solar, quantitat de 

vent i temperatura que necessitarà el software per a fer els següents 

càlculs. 

De igual manera es podran modificar la vida útil esperada, la inflació de la 

energia, etc. 

 
Imatge  18. Pantalla principal del menú de disseny de la instal·lació (font: Homer Pro). 

2. Seguidament amb el menú superior se seleccionarà la pestanya LOAD i 

en el cas actual s’introduiran tots els consum elèctrics a partir de la eina 

d’Import.... En aquesta opció s’afegiran les dades calculades mitjançant el 

Excel en forma de bloc de notes amb nomes els consum horaris separats 

per salts de línia. 
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3. Un cop introduïda la corba de consums i situada la instal·lació es podrà 

seguir a la pestanya “COMPONENTS” per tal de incloure els panells, 

l’inversor i la turbina eòlica respectivament. 

En aquesta pestanya es podrà incloure el cost inicial, el de canvi de 

material al final de la seva vida útil, el cost de manteniment, la manera en 

la que es dimensionarà (per trams, el valor exacte, un màxim i un mínim...) 

o en elements concrets com a la fotovoltaica, la degradació; a la turbina 

eòlica, l’alçada o al inversor, l’eficiència. 

 
Imatge  20. Panell superior amb el components per incloure al sistema a estudiar (font: Homer Pro). 

 

4. Finalment queda la possibilitat de canviar qualsevol altre dada dins del 

apartat “PROJECT” on es podrà modificar dades a nivell econòmic, 

d’emissions i de com es farà el càlcul de la optimització. 

 

5. Un cop escollits tots els paràmetres es pot calcular el millor sistema i 

estudiar els resultats donats donant al boto “Calculate” al lateral dret.  

 

  

 

 

 

 

 

Finalment, degut a que no es tindran els preus fins a no dimensionar la instal·lació 

finalment s’implementaran preus €/kW que coincideixin amb el pressupost que es farà 

finalment per a la instal·lació. 

  

Imatge  21. Captures d'exemple de la pantalla de resultats (font: Homer Pro). 
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7.2. Generació amb fotovoltaica i xarxa 

Es comença amb el estudi d’una planta fotovoltaica d’autoconsum com es 

més comú actualment i és buscant el màxim de rendibilitat de la inversió. 

Per a la simulació d’aquest cas al software crearem tres components, la xarxa, 

els panells fotovoltaics i l’inversor. Cap d’aquests estarà limitat en el 

dimensionament, es a dir, estarà encesa la opció HOMER Optimizer per a que 

dimensioni la potència amb millor rendiment per a la instal·lació.  

Començarem amb el panell fotovoltaic on aplicarem les dades del panell 

Exiom EX310M-60, amb un factor de degradació del 80% als 30 anys. Els 

preus calculats son utilitzant els preus descrits al apartat 8. 

 
Imatge  22. Paràmetres introduïts per el panell fotovoltaic 

A més de marcar les característiques del panell també haurem de indicar al 

software la orientació i inclinació dels panells, en aquest cas el mateix que la 

teulada, per això haurem d’entrar als paràmetres avançats i indicar aquests 

paràmetres a la pestanya de Orientation. 

 
Imatge  23. Pestanya avançada de propietats del panell fotovoltaic. 
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Seguidament afegirem les dades del inversor de igual manera amb un preu 

del kW estimat i permetrem que Homer esculli la potència més ajustada. 

 
Imatge  24. Paràmetres introduïts al inversor. 

Finalment es podrà aplicar el preu de venta i compra de la energia de la xarxa 

al software per a poder fer el càlcul complet. En aquest cas s’aplicaran 0,152 

€/kWh de preu de compra de la energia (preu d’Endesa impost elèctric i iva 

inclosos) i per el preu de venta 0,05 €/kWh que es el preu actualment més 

comú a les instal·lacions acollides a compensació, sempre tenint en compte 

que això vindrà condicionat al contracte i la companyia podrà estipular el preu 

que desitgi pagar. 

 
Imatge  25. Preu de compra i venta de la energia aplicats per el càlcul. 
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Un cop aplicats els valors s’obtenen els següents resultats: 

• Potència fotovoltaica: 268 kWp 

• Inversor: 145 kW 

Amb la opció fotovoltaica més rendible s’obtindrà una mitja de 1,48 kWp per casa i 0,8 

kW d’inversor, una opció molt complicada de replicar en una vivenda única ja que son 

sistemes molt petits on la instal·lació supera en gran mesura el preu del material. 

Gracies al software podem obtenir les dades del estalvi energètic que es tindrà cada 

mes per part de la comunitat de veïns. A la gràfica es pot veure com lògicament al 

estiu es té una generació superior que al hivern i que gracies a aquesta generació 

fotovoltaica es pot estalviar gran part de la energia. 

 

Imatge  26. Gràfica de barres comparativa entre la generació fotovoltaica i la energia obtinguda de la 
xarxa. 

Seguidament també es pot veure el flux de la energia a través de la escomesa 

general, es a dir els consums i les injeccions d’energia segons la hora i el dia del any. 

Com es pot veure, marcat en colors més càlids (segons la llegenda els de més 

potència) la majoria de consums de la xarxa vindran donats per les ultimes hores del 

dia a la par superior de la gràfica en els mesos mes freds del any entre els primers 90 i 

últims 300 dies, mentre durant les hores mitges del dia majoritàriament no hi haurà 

consums a la xarxa. 

També es veuen les injeccions de la comunitat de propietaris a la xarxa a la segona 

gràfica, es pot veure en colors càlids marcant més venta d’energia a les hores (eix Y) 

de més irradiació solar exceptuant dies de hivern (eix X) on no es veu cap injecció. 

 
Imatge  27. Gràfiques del flux d’energia entre la urbanització i la xarxa, a la esquerra energia comprada a 

la xarxa i a la dreta energia venuda. 
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Finalment, usant totes aquestes dades de generació obtingudes a partir dels recursos 

del software i comparant els consums i excedents que es tindrien amb i sense la 

instal·lació fotovoltaica es podrà fer una comparativa econòmica per a extreure 

conclusions sobre la rendibilitat del sistema. 

 

Imatge  28. Gràfica comparativa entre el cost acumulat amb i sense fotovoltaica. 

Es pot veure com el sistema té un retorn als 6,6 anys i un ROI del 11%, per tant es una 

inversió molt rentable degut a la seva vida útil de fins a 30 anys en els panells fotovoltaics 

per exemple. D’altre banda amb aquesta inversió al cap de 25 anys es podrà tenir una 

mitja inferior en el preu de la energia pagat, on actualment es paguen 0,152 €/kWh al 

final dels 25 anys amb el sistema d’autoconsum s’estimarà un cost real de 0,103 €/kWh 

Seguidament, també es pot observar la línia a traves del temps sobre el cost de la 

energia pagat, on encara iniciant amb una inversió per a la instal·lació dels panells als 

25 anys hi ha una diferencia de prop dels 750.000 €, uns 4000 €/llar, d’estalvi amb la 

instal·lació d’autoconsum. 
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7.3. Alternatives de generació 

En aquest cas s’estudiarà la diversificació de la generació renovable utilitzant 

la energia eòlica com a alternativa. De la mateixa manera que al cas anterior 

es buscarà la generació amb la qual s’obtingui més rendiment  

Per començar s’haurà d’incloure el preu de la turbina eòlica, en aquest cas 

s’obtindrà el preu d’una turbina de 5kW i es distribuiran en turbines d’aquesta 

dimensió, ja que no tindria sentit buscar una potència més exacte com hem 

fet amb els panells perquè les turbines no tenen potencies tan petites com els 

panells i s’ha de fer en trams superiors. 

 
Imatge  29. Dades incloses per a dimensionar la turbina eòlica. 

Un cop feta la simulació s’obté una llista on s’estableixen les opcions de més 

a menys rendibles, en aquest cas es pot veure com la optima es la del apartat 

anterior amb només generació fotovoltaica i seguidament incloent una turbina 

eòlica, però només de 5kW demostrant que actualment es encara difícil 

d’amortitzar aquesta font de generació a petita escala. 

 

Encara que el model més òptim segons el software es l’igual al anterior, 

compararem el sistema amb energia eòlica per veure quins resultats pot 

donar. Com es veu a la següent gràfica la generació eòlica es tan baixa que 

no es pot veure marcat a cap més i es pot veure una gràfica similar a la del 

apartat anterior. 

 
Imatge  30. Gràfica de barres de producció amb energia eòlica. 
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Tot i que degut al alt cost de la turbina eòlica no es rentable la instal·lació, 

aporta beneficis en la diversificació de la generació de la energia. Com es pot 

veure a la gràfica següent la generació eòlica es constant durant qualsevol 

hora del dia augmentant en els mesos més freds coincidint amb el descens 

de generació dels panells fotovoltaica. 

La gràfica següent es marca amb colors més càlids els moments de més 

generació i per tant més vent i en colors freds els moments de no generació, 

d’altre banda en el eix y tenim les hores del dia i al x tots els dies del any, per 

exemple es pot veure com els moments de més vent son durant el dia. 

 
Imatge  31. Gràfica de generació de la turbina eòlica. 

Finalment, es pot veure com la inclusió de la turbina eòlica no aporta millores 

al sistema i per això no es té cap millora en el retorn de la inversió o el ROI. 

 
Imatge  32. Comparació de retorns de la inversió amb i sense energia eòlica. 
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7.4. Màxima generació fotovoltaica possible 

Com a ultima opció es calcularà quina diferencia hi ha entre la instal·lació d’un 

sistema amb l’amortització més optima i un amb la màxima capacitat. 

En aquest cas es retirarà la turbina eòlica i es fixarà com a valor de potència 

pic fotovoltaica 502kWp, aquest valor es el resultat de instal·lar 9 panells de 

310Wp per a cada una de les cases com en el següent dibuix. 

 
Imatge  33. Dues llars amb 9 panells instal·lats. 

Amb aqueta instal·lació d’autoconsum es tindrà molta més generació que a 

les anteriors superant en el gràfic de producció en gran mesura al consum de 

la xarxa. 

 
Imatge  34. Gràfica de produccions en un sistema amb la màxima generació fotovoltaica possible. 

 

Un cop calculat amb molta més generació de la optima podem comparar quina 

serà la diferencia en el retorn de la inversió i la rendibilitat de la planta. 
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Imatge  35. Gràfica comparativa entre el cost acumulat amb i sense fotovoltaica. 

Un cop comparat de la mateixa manera que a la primera opció es pot veure 

com té un retorn superior amb 8,7 anys i un ROI del 7,2%, es a dir, la millor 

opció per a una rendibilitat més rapida es la primera. Però utilitzant una 

instal·lació com aquesta superior al valor òptim aconseguim millores com un 

cost acumulat encara inferior al altre i un preu mig de la energia durant la vida 

útil de nomes 0,0768 €/kWh, quan en l’altre cas arribaven fins els 0,103€/kWh. 

 

Finalment, havent revisat tres possibles opcions de instal·lació podem veure 

com la millor rendibilitat es amb la primera amb 268 kWp de potència 

fotovoltaica ja que es la que abans assoleix el retorn de la inversió. 
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8. Pre-disseny de la instal·lació 

Un cop decidida la instal·lació ja podrem procedir a dissenyar com podrà ser la futura 

instal·lació i quines complicacions pot aportar. 

Una instal·lació fotovoltaica esta principalment composada per: 

• Panells fotovoltaics 

• Inversor 

• Monitorització 

• Cablejat i proteccions de corrent continua 

• Cablejat i proteccions de corrent alterna 

Utilitzant l’anterior ordre serà amb el qual anirem avaluant la instal·lació, definint el 

producte usat i de quina manera i finalment pressupostant-lo. 

8.1. Panells fotovoltaics 

El panell fotovoltaic serà el element encarregat de la captació solar, 

actualment hi ha dues tecnologies predominants amb el silici com 

a matèria prima, les policristal·lines i les monocristal·lines. Encara 

que abans la tecnologia policristal·lina donava millors resultats en 

casos adversos (baixa irradiància, temperatures extremes, etc.) 

actualment s’han igualat pràcticament les tecnologies amb la 

diferencia de millors eficiències en els panells monocristal·lins sent 

del mateixa mida amb major potència. 

El panell escollit en el cas d’estudi es el de la marca Exiom 

EX310M6-60, es un panell de 60 cel·les completes amb una mida 

de 1,64x0,992 m del qual es poden extreure fins 310Wp.  

Segons el estudi s’hauria de fer una instal·lació de 1,48 kWp per casa, un total de 268 

kWp, però degut a que aquesta potència es la pertanyent a 4,8 panells s’arrodonirà fins 

a 6 panells per habitatge per a aconseguir una disposició estètica a la urbanització. 

Degut a aquesta repartició la potència instal·lada s’augmentarà fins a 334,8 kWp en 

blocs de 6 panells per a cada casa deixant un plànol amb la següent repartició de 

potència segons blocs de vivendes (Annex 9). 

Tipus de 

bloc 

Repeticions del 

tipus de bloc 

Núm. panells Potència pic 

(kWp) 

A 2 114 35,34 

B 6 48 14,88 

C 1 60 18,6 

D 3 84 26,04 

E 1 54 16,74 

F 3 42 13,02 

G 1 102 31,62 

  

Imatge  36. Panell 
monocristal·lí utilitzat, en 
versió negre i estàndard. 
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8.2. Estructura de subjecció de panells 

Un element primordial per a les instal·lacions es l’estructura de subjecció dels panells 

fotovoltaics. Aquests estaran col·locats a la intempèrie i a l’acció del vent, es per això 

que es molt important una correcte fixació a la coberta. 

En aquest cas el sistema utilitzat es el del fabricant Adiwatt model Optima, un sistema 

ideat per a posar els panells de manera coplanar a teulades inclinades d’entre 0º i 45º 

construït en acer Magnelis o Z600, un aliatge preparat per a el exterior. 

La manera per tal de fixar aquesta estructura al 

panell es utilitzar les pròpies grapes de subjecció 

que aporta el fabricant, aquesta pressionarà el 

marc d’alumini del panell contra l’estructura per tal 

de subjectar-la fermament. 

 

D’altre banda un altre part molt important es la fixació de l’estructura a la pròpia 

coberta, per això el sistema utilitzat es l’ancoratge a la pròpia estructura portant de la 

teulada, el forjat, ja que les teules son un element mòbil que no donaria cap rigidesa. 

Anteriorment era molt comú la fixació d’aquestes estructures usant salvateules, però 

creaven diferents problemes, primerament aplicava forces superiors a la coberta per la 

seva forma de palanca i per el va i ve de l’estructura que poden arribar a fracturar 

depèn quin forjat, d’altre banda el salvateules també separaven la teula de la teulada i 

podien espatllar la seva impermeabilització. 

Actualment es més comú l’ancoratge al forjat travessant directament la teula i la 

posterior impermeabilització de la perforació. Per a fer aquesta fixació més directe es 

comença perforant sense percussió la teula i travessant el forjat amb percussió, 

seguidament es posarà un tamís i es fixarà amb tac químic una vareta roscada que 

sobresurti el necessari per ancorar l’estructura, després només cal tapar amb una 

femella i una volandera el forat i impermeabilitzar amb polímer MS. D’aquesta manera 

es podrà fixar l’estructura amb una segona femella assegurant directament al forjat. 

 

 
Imatge  38. Fotografies d'exemple de fixació en una teulada amb teula ceràmica.  

Imatge  37. Exemple d'estructura subjectant 
el panell. 
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8.3. Inversor 

L’inversor serà el encarregat d’obtenir la energia dels panells 

fotovoltaics i mitjançant el seguidor de màxima potència extreure 

el millor rendiment de la instal·lació. 

S’ha utilitzat l’inversor de la marca Fronius en la seva gama 

Symo, on té una amplia gama de potencies trifàsiques. Aquests 

inversors tenen eficiències europees d’entre 97,3% i 97,9% 

deixant així el mínim de pèrdues possible en aquesta etapa. 

Els inversors de la gama Symo utilitzats son els de 3, 6, 10, 12, 

15 i 20 kW de potència i tots es poden sobre dimensionar entre 

un 150% i un 200% de potència pic vers la potència ja en alterna. 

Tota aquesta potència en corrent continua aportada fins el 

inversor estarà protegida per fusibles i proteccions de sobretensions incloses dins del 

propi inversor. 

Utilitzant aquests inversors es podran repartir tots els panells per tal de generar la 

energia demandada, però ens veurem limitats a utilitzar l’inversor que càpiga millor per 

cada agrupació i serà complicat ajustar-se a la potència indicada per el software Homer. 
 

Tipus de 

bloc 

Repeticions del 

tipus de bloc 

Potència del 

inversor utilitzat 

Sobredimensionament 

de la potència pic 

A 2 
12 kW 124 % 

15 kW 136 % 

B 6 12 kW 124 % 

C 1 
6 kW 124 % 

10 kW 112 % 

D 3 
10 kW 112 % 

12 kW 124 % 

E 1 
12 kW 124 % 

3 kW 60 % 

F 3 10 kW 130 % 

G 1 
10 kW 112 % 

15 kW 136 % 

Degut a haver de repartir la potència generadora entre els rangs del inversor i no poder 

separar les agrupacions entre si la potència total final de la instal·lació serà de 278 kW. 

  

Imatge  39. Inversor 
marca Fronius utilitzat. 
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8.4. Monitorització 

La monitorització en els casos d’autoconsum compartit es un 

punt complex ja que les monitoritzacions creades per els 

inversors només es planteja una generació amb un 

autoconsum i no la repartició d’aquesta. 

Es per això que en el cas de la comunitat de veïns es 

plantejarà la instal·lació d’un sistema de monitorització propi 

on es reparteixi la generació de la manera adequada entre tots 

els usuaris i es pugui veure l’autoconsum que es veurà reflectit 

a la factura en un futur. 

 

El sistema de monitorització plantejat es compon de mesuradors de corrent per a cada 

un dels comptadors de consum i per a la generació, un gateway o plataforma que exporti 

aquesta informació a un portal i finalment el portal on es facin els càlculs del repartiment 

i on el client pugui dirigir-se per visualitzar el seu autoconsum. 

El element principal es el gateway i en aquest cas es el de la marca PickData el model 

Pick 3G ja que té la possibilitat de comunicar-se via 3G amb el servidor web de PickData 

Evo. Té la possibilitat de llegir via Ethernet i RS-485 en els protocols Modbus RTU i 

TCP/IP. D’altre banda, té la capacitat de monitoritzar fins a 150 variables simultànies i 

emmagatzemar si te problemes de connexió fins a 400.000 dades. Aquest aparell conté 

una CPU A8 amb potència suficient per a calcular ratis de diferents aparells, processat 

de dades i generació d’alarmes i notificacions via email en temps real. 

 
Imatge  41. Esquema de comunicacions del sistema de monitorització de PickData 

Utilitzant aquest gateway es podran connectar fins a 32 comptadors trifàsics SEM 

Three també de la marca PickData. Aquests comptadors van comunicats per RS-485 

amb el protocol Modbus RTU i per tant poden així controlar una planta generadora i 93 

consums monofàsics amb un sol gateway. 

  

Imatge  40. Elements 
de mesura per a la 
monitorització de la 
marca PickData 
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La idea del sistema de monitorització esta pensada per tal de poder utilitzar una 

plataforma molt senzilla on veure els consums del moment comparats amb la energia 

generada que pertoca, però aquest sistema es pot millorar fàcilment mitjançant la lectura 

del registre Modbus del inversor. Usant la lectura d’aquest registre es poden obtenir 

totes les dades del inversor i fins i tot poder modificar par de manera remota. 

Degut a no tenir la lectura dels registres modbus del inversor pot ser interesant 

connectar el inversor a una xarxa Wifi i usar la plataforma de monitorització de la marca 

per a poder fer un control del inversor vigilant altres paràmetres que no son només la 

generació amb la qual nomes es podria veure si l’aparell esta produint o no sense més 

informació. 
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8.5. Cablejat 

Un element indispensable d’un bon dimensionament es el cablejat i les proteccions, 

aquest haurà de ser correcte per a ser segur i eficient. Per tal de dimensionar aquest 

element serà necessari veure quina es la repartició dels inversors a traves de tots els 

punts de connexió de la comunitat de propietaris. 

Se seleccionarà una de les agrupacions de inversors com a exemple per a explicar com 

s’escollirà el cablejat de corrent continua i corrent alterna. L’agrupació escollida, el bloc 

A, esta repetida en dues ocasions i esta formada per dos inversors, un de 12 kW i un 

altre de 15 kW. 

Corrent continua: 

Iniciarem amb el càlcul del cablejat de corrent continua, per aquest cablejat s’haurà de 

tenir en compte com estan disposat els panells en aquesta instal·lació. Com es pot veure 

al plànol unifilar (annex 8) es tindran cadenes de panells de 15, 16, 17 i 18 panells, 

aspecte que modificarà el voltatge però no l’amperatge ja que tots els panells van en 

sèrie. 

Començarem veient que com es pot veure a la fitxa tècnica del panell (annex 10) les 

intensitats que haurà de conduir el cable son de 9,32 A, i per tant no hi ha cap mena de 

limitació ja que segons la següent taula es podria utilitzar cable des de 1,5 mm2. 

 
Imatge  42. Taula de característiques de cable solar fotovoltaic (font: General Cable) 

Tot i que no es vegi limitat per l’amperatge un aspecte molt important en aquestes 

instal·lacions es la caiguda de tensió, ja que hi ha tirades de cable de grans longituds. 

Per tal de dimensionar el cable segons s’escullaria el cas més desfavorable en distancia 

i en voltatge (el voltatge més baix), seran 68 metres i 495 V respectivament. 

Utilitzant les indicacions de caiguda de tensió del fabricant trobem que es necessitarà 

cable d’una secció de 6mm2 per tenir una caiguda de tensió menor a 1,5%, obligatòria 

en circuits de baixa tensió i recomanable en aquest cas per a tenir una bona eficiència 

energètica. 

∆𝑉 =  𝐼𝑀𝑃 ∗ 𝑙𝑝 ∗  𝑉 𝐴. 𝑘𝑚⁄ = 9,32 𝐴 ∗ 0,068 𝑘𝑚 ∗  𝑉 𝐴. 𝑘𝑚⁄ = 495𝑉 ∗ 1,5% 

𝑉
𝐴. 𝑘𝑚⁄ = 11,716 < 9,445  

Per tant s’haurà d’utilitzar el valor immediatament inferior que es el del cablejat de 

1x6mm2. 
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Corrent alterna: 

 Inversor 15 kW 

Un cop dimensionat el cablejat de corrent alterna ja es podran dimensionar les 

proteccions i cablejat de corrent alterna. En el bloc A ens trobem amb dos inversors i 

per això s’haurà de protegir la línia de cada inversor i l’agrupació d’aquests dos. 

Començarem amb l’inversor de 15 kW, que com es pot veure a la fitxa tècnica pot arribar 

a aportar fins a 21,7A a 230V per fase. Utilitzant aquesta corrent podrem fixar-nos en la 

taula C.52-1 de la UNE-HD 60364-5-52 per poder trobar que amb un cable lliure 

d’halògens (XLPE) amb 3 conductors carregats necessitaríem un cable de 4 mm2 per tal 

de conduir de manera segura aquesta corrent. 

 
Imatge  43. Taula de intensitats màximes admissibles per secció. 

D’altre banda també s’hauran de dimensionar les proteccions, per això s’haurà de trobar 

una protecció entre la intensitat màxima del inversor i la màxima admissible del cable, 

per tal de que no es talli el circuit durant el funcionament normal del inversor però 

protegeixi el cable en el cas que la intensitat no sigui capaç de ser conduïda per el cable. 

𝐼𝑚𝑎𝑥 <  𝐼𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖ó < 𝐼𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 

21,7 𝐴 < 25 𝐴 < 30 𝐴 
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 Inversor 12 kW 

Un cop dimensionat l’inversor de 15kW es podrà utilitzant el mateix sistema dimensionar 

el cablejat del inversor de 12kW.  

Aquest inversor com marca la fitxa tècnica pot produir fins a 18A per fase i per tant 

utilitzant la taula anterior es pot seleccionar el cable de secció de 2,5 mm2. Seguidament 

i de mateixa manera que en l’inversor anterior escollirem les proteccions entre 18 A i 22 

A, es a dir un interruptor magnetotèrmic de 20 A serà l’adequat. 

 

 Agrupació de inversors 

Finalment es podrà unir els dos inversors en un quadre i per tant protegir aquesta línia 

que els uneixi amb les proteccions adequades i utilitzant el cable corresponent que es 

connecti al comptador de companyia i seguidament al embarrat de l’escomesa. 

Unint aquests dos inversors obtindrem 39,7 A com a màxim i per tant s’haurà 

d’augmentar la secció del conductor, seguint la taula fins a 10 mm2. 

En aquest cas de igual manera que en la resta de circuits s’haurà de protegir amb un 

interruptor magnetotèrmic, de intensitat compresa entre la màxima admissible del cable 

i la màxima de la instal·lació, en aquest cas s’instal·larà de 50 A. Però en aquest cas 

també s’haurà de incloure un interruptor diferencial per a protegir de derivacions a terra. 

En aquesta instal·lació degut a que tota l’aparellatge i proteccions es troba dins del 

mateix espai no es necessari la instal·lació de diferencials en tots els circuits, però si es 

primordial instal·lar en el principal. 

L’interruptor diferencial en aquest cas s’haurà de instal·lar de 300mA com aconsella el 

fabricant i de classe A o superior, ja que els inversor poden generar injeccions de corrent 

continua o polsant que facin saltar la protecció sense ser necessari. 

 

Totes les dimensions i proteccions es poden veure plasmades al plànol del unifilar al 

annex 8. 
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8.6. Pressupost 

Un cop escollits tots els elements a utilitzar en el sistema d’autoconsum col·lectiu ja es 

pot pressupostar la instal·lació per a obtenir un preu del total a instal·lar. 

En el següent pressupost es descriuen els articles i el preu de cada un d’ells per al final 

obtenir el preu donat al projecte: 
 

N. 
Article 

Concepte 
Qtat Preu unitari Preu total 

1 

Panell fotovoltaic 

1080 108,50 € 117.180,00 € 
  

 Panell fotovoltaic marca Exiom model EX310M-60 

de 310Wp i 60 cel·les monocristal·lines. Dimensions 

1,64 x 0,992 m, pes 18,5 Kg. 

2 

Estructura de subjecció metàl·lica (€/kWp) 

334,8 57,14 € 19.131,43 € 
  

 Estructura construïda en acer magnelis per a la 

subjecció de panells fotovoltaics sobre coberta 

plana fabricat per Adiwatt model Optima. 

3 

Inversor Fronius Symo 3.0 

1 1.040,71 € 1.040,71 € 
  

 Inversor trifàsic marca Fronius model Symo 3.0 

amb 2 seguidors MPPT, 3kW de potència de sortida 

i capacitat de fins a 6kWp de potència d’entrada. 

Dimensions: 645x431x204mm i 16Kg de pes. 

4 

Inversor Fronius Symo 6.0 

1 1.620,86 € 1.620,86 € 
  

 Inversor trifàsic marca Fronius model Symo 6.0 

amb 2 seguidors MPPT, 6kW de potència de sortida 

i capacitat de fins a 12kWp de potència d’entrada. 

Dimensions: 645x431x204mm i 19,9Kg de pes. 

5 

Inversor Fronius Symo 10.0 

8 2.206,31 € 17.650,51 € 
  

 Inversor trifàsic marca Fronius model Symo 10.0 

amb 2 seguidors MPPT, 10kW de potència de 

sortida i capacitat de fins a 15kWp de potència 

d’entrada. 

Dimensions: 724x510x225mm i 34,8Kg de pes 

6 

Inversor Fronius Symo 12.5 

12 2.503,91 € 30.046,97 € 
  

 Inversor trifàsic marca Fronius model Symo 12.5 

amb 2 seguidors MPPT, 12,5kW de potència de 

sortida i capacitat de fins a 18,8kWp de potència 

d’entrada. 

Dimensions: 724x510x225mm i 34,8Kg de pes 
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7 

Inversor Fronius Symo 15.0 

3 2.521,63 € 7.564,89 € 
  

 Inversor trifàsic marca Fronius model Symo 15.0 

amb 2 seguidors MPPT, 20kW de potència de 

sortida i capacitat de fins a 30kWp de potència 

d’entrada. 

Dimensions: 724x510x225mm i 43,4 Kg de pes 

8 

Comptador trifàsic 

83 122,96 € 10.451,36 € 
  

Comptador trifàsic amb transformadors de corrent 

per a la mesura de PickData model SEM Three. 

9 

Gateway 4G 

17 371,43 € 6.314,29 € 
  

 Passarel·la de comunicacions 4G amb capacitat per 

a transmetre des de qualsevol lloc usant la seva 

connexió 4G. Fabricant: PickData, model: Pick 3D). 

10 

Plataforma online 

1 6.571,43 € 6.571,43 € 
  

 Disseny i aplicació de software mitjançant la 

plataforma donada per PickData per a la lectura de 

les dades capturades i la visualització en un display 

individualitzat amb el consum i generació 

pertanyent per casa 

11 

Instal·lació 

180 1.765,71 € 317.828,57 € 
  

 Instal·lació de panells, baixada de cablejat i 

connexió a la centralització de comptadors de 6 

panells. 

12 

Project Managment 

180 142,86 € 25.714,29 € 
  

 Redacció de projecte, coordinació d’obra, i 

presentació de tràmits als òrgans competents per a 

l’execució de l’obra (Taxes no incloses) 

Total 561.115,30 € 
 

 

Com es pot veure el preu final de la instal·lació es de 561.115,30 €, un preu de 3117,30 

€ per llar. Aquest preu ve donat gracies a la reducció de costos per tenir una sola 

instal·lació de grans dimensions i no consistir en un sol sistema per a cada llar, fent així 

molt més rendible una instal·lació col·lectiva que una individual en aquest tipus de cas. 
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9. Conclusions 

Una vegada finalitzat el estudi ja es poden extreure conclusions sobre el estat de la 

tecnologia, la normativa i de la viabilitat d’aquest tipus d’instal·lacions col·lectives. 

Actualment, després de molt anys amb una normativa complexa que llastrava l’avanç 

de l’autoconsum elèctric, ja ens trobem una normativa molt més clara sobre els 

procediments a seguir en aquest tipus de instal·lacions cada cop més habituals. Ja 

podem trobar una normativa que especifiqui sobre autoconsum compartits entre varis 

usuaris fent molt més senzill que en agrupacions de veïns es pugui fer un gest compartit 

per tal d’obtenir tothom un autoconsum d’una manera més senzilla. 

Un element que ha facilitat molt l’avanç d’aquests procediments son les guies 

explicatives dels procediments a seguir fetes per el IDAE (Instituto para la Diversificación 

y Ahorro de la Energía), gracies a aquestes es crea un procediment a seguir amb el qual 

s’ha facilitat molt el enteniment de la legalització i han nascut moltes empreses que 

faciliten aquestes instal·lacions als usuaris finals. 

Es pot veure com a l’actualitat una instal·lació d’autoconsum col·lectiu es possible 

utilitzant la energia a traves de la xarxa o dins de la pròpia xarxa de baixa tensió. 

D’aquesta manera es poden reduir costos de crear petits sistemes per a cada usuari i 

poder crear un de major dimensió per a repartir entre tots els interessats funcionant com 

si es tingues una planta generadora per a cada usuari. 

D’altre banda es pot veure en el estudi com la energia solar fotovoltaica ha arribat a 

nivell molt madurs on surt fàcilment rentable una instal·lació d’aquest tipus, en canvi en 

el moment de incorporar sistemes com la energia eòlica que tradicionalment ha sigut 

ideada per grans plantes no surt rentable la instal·lació. 

Finalment cal destacar que actualment la normativa i la tecnologia de generació a arribat 

a nivells que aporten gran facilitat a aquestes instal·lacions, però els sistemes de control 

no estan avançant al mateix nivell. En aquest cas s’idea un sistema per tal de 

monitoritzar la generació i els consums per tal de tenir per part del usuari una manera 

de visualitzar la generació que li pertoca, però el futur es avançar amb aquest sistema 

per tal de controlar carregues i sistemes d’acumulació de manera intel·ligent per a fer 

un ús més intel·ligent de la energia i no només aprofitar la energia generada en el cas 

que coincideixi amb el consum. 
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11. Annexos 

11.1. Annex 1: Plànol centralització de comptadors 
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11.2. Annex 2: Resum tràmits d’instal·lació d’autoconsum 

amb excedents 
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11.3. Annex 3: Resum tràmits d’instal·lació d’autoconsum 
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11.4. Annex 4: Document explicatiu de l’ordenança per a la 

promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb 

energia solar fotovoltaica 
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11.5. Annex 5: Contracte de compensació d’excedents 
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11.6. Annex 6: Acord de repartiment d’energia 
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11.7. Annex 7: Plànol de secció de la teulada 
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11.8. Annex 8: Plànol d’esquema unifilar 
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11.9. Annex 9: Plànol de distribució de cada tipus de bloc 
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11.10. Annex 10: Fitxes tècniques 
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