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Resum 

El present treball de final de màster (TFM) es centra en la generació d’energia elèctrica en 

instal·lacions fotovoltaiques de petita escala situades en tot tipus d’habitatges i edificacions, 

que han esdevingut en els darrers anys una de les principals alternatives a les fonts 

energètiques tradicionals, sobretot pel què fa a l’autoconsum. Primerament, es realitza un 

estudi de l’estat de l’art de la matèria, comprenent la tecnologia actual utilitzada, els seus 

components principals i l’estat en què es troben, les diverses possibles configuracions o les 

tipologies existents. En una segona fase, es duu a terme el disseny complet des de zero d’una 

instal·lació solar fotovoltaica pel cas d’un habitatge unifamiliar situat a la ciutat de Berga, 

havent fet prèviament l’anàlisi dels consums de l’habitatge i les possibilitats que ofereix. Un 

cop completat el disseny, es fa un estudi del rendiment de la instal·lació des d’un punt de vista 

energètic i també se’n analitza la seva viabilitat econòmica. Es comprova la conveniència 

d’implementar el sistema des del punt de vista energètic i també queda demostrada la seva 

viabilitat econòmica, amb una amortització de la inversió inicial requerida en un període de 

10,38 anys. A banda, la instal·lació suposa un estalvi important del consum d’energia elèctrica 

de la xarxa, comportant una important reducció d’emissions de CO2 a l’atmosfera. Per acabar, 

l’última fase del projecte pretén extrapolar els resultats obtinguts pel cas de l’habitatge 

unifamiliar a la totalitat de la població de Berga, i així poder analitzar el potencial de generació 

que s’obtindria implementant aquestes instal·lacions amb caràcter general a la ciutat. Un cop 

finalitzat aquest estudi, s’observa que el potencial total de generació energètica, si 

s’implementessin sistemes fotovoltaics en tots els espais urbans disponibles, es situaria en 

30.936.564,21 kWh/any, el que permetria cobrir el 41% de la demanda d’electricitat anual del 

municipi de Berga, un valor realment molt significatiu i que reforça la idea d’apostar en un futur 

proper per aquesta font energètica.  
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Glossari 

TFM: Treball de final de màster 

BIPV: Building Integrated Photovoltaics 

BAPV: Building Attached Photovoltaics 

CC: Corrent Continu 

CA: Corrent Altern 

IRENA: International Renewable Energy Agency 

FV: Fotovoltaica/Fotovoltaiques 

AGM: Absorbent Glass Mat 

MPPT: Maximum Power Point Tracking 

PWM: Pulse Width Modulation 

CTE: Codi Tècnic de l’Edificació 

CO2: Diòxid de Carboni 

ACS: Agua Calenta Sanitària 

HSP: Hores Solars Pic 

PR: Període de Retorn  

VAN: Valor Actualitzat Net  
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1. Introducció 

Les instal·lacions solars fotovoltaiques per a l’autoconsum situades en tot tipus d’edificis 

presents en els nuclis urbans estan agafant una gran volada en els últims anys i cada vegada 

són més presents arreu, degut principalment al gran desenvolupament que han experimentat 

aquests sistemes en els darrers temps, i també a la reducció substancial de la inversió 

requerida per a implantar-los, fet que fa que cada cop siguin més atractius per a la població. 

Això, unit a unes reserves cada vegada més limitades de les fonts energètiques no renovables 

tradicionals i la voluntat creixent global de reduir les emissions contaminants i lluitar contra el 

canvi climàtic, ha impulsat aquest desenvolupament que han experimentat els sistemes 

fotovoltaics, també degut a que els recursos i esforços d’investigació destinats a millorar-los 

han anat augmentant progressivament 1. 

Aquest capítol pretén explicar d’on prové la motivació que hi ha darrere la realització del 

present TFM, conjuntament amb els principals precedents que existeixen respecte al tema 

principal de l’estudi. Una vegada vists aquests, es passa a detallar els principals objectius de 

la recerca i també l’abast de la mateixa. 

1.1. Prefaci i motivació  

Encara que no sigui del tot imminent, la fi dels combustibles fòssils es va apropant 

inexorablement amb els anys, i el seu final comença a veure’s cada vegada més a prop. Les 

reserves de les principals fonts no renovables, que son bàsicament tres: el carbó, el petroli i 

el gas natural, són limitades, i segons diverses estimacions realitzades en els últims temps el 

seu final és cada vegada més proper (entre uns 100 i 150 anys pel carbó, i entre uns 50 i 70 

anys pel gas natural i el petroli, si es segueix amb el ritme de consum actual) 2|3. 

A banda de no ser recursos il·limitats, el diòxid de carboni (CO2) que s’expulsa a l’atmosfera 

resultat de cremar aquests combustibles per a produir energia elèctrica, és una de les 

contribucions principals a l’efecte hivernacle, i conseqüentment, a l’escalfament global del 

planeta, que és amb tota seguretat el problema mediambiental més important que ha 

d’afrontar la Terra en l’actualitat.  

Aquests dos motius, conjuntament amb altres com són els problemes sociopolítics i 

econòmics en algunes regions derivats de la gran dependència a aquests recursos, i el no 

poder supeditar el futur energètic de la humanitat a la descoberta de noves grans reserves de 

combustibles fòssils, fet cada cop més improbable, ha provocat que en els últims anys s’hagi 

potenciat i emprès un procés de substitució progressiva de les fonts no renovables. 
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Aquest canvi esdevé més prioritari, si es considera l’exponencial creixement de la població 

mundial que es continua produint i que fa que la demanda d’electricitat global augmenti any 

rere any 4. A part, hi continuen havent encara milions de persones al món sense accés a 

l’electricitat, la majoria d’elles en països subdesenvolupats o en vies de desenvolupament,  

molts dels quals no disposen de reserves de combustibles fòssils per fer front a tal demanda 

i que depenen del subministrament d’aquests recursos per part de països productors 5. Des 

de les principals institucions mundials com ara les Nacions Unides (ONU) es vol revertir 

aquesta situació i que el percentatge de població sense accés a l’electricitat es vagi reduint 

en els pròxims anys, fet que farà augmentar encara més la demanda energètica 6. 

També s’han de considerar les reticències existents per part de molts sectors a la utilització 

d’altres fonts d’energia no renovables com la nuclear, tot i no emetre tants gasos contaminants 

com les altres i patir en menor mesura el problema de la proximitat a la fi de les reserves, 

degut a l’alta toxicitat dels residus de combustible que genera i la perillositat potencial que 

tenen les plantes que utilitzen aquest recurs com a font energètica. 

Davant la situació presentada, neix la necessitat d’apostar per formes d’obtenció d’energia 

renovables, que des de finals del segle passat i sobretot en el que portem de segle XXI han 

anat guanyant protagonisme, i cada cop són més els països que aposten per invertir en el seu 

desenvolupament i que ja han anat implantant plantes que treballen amb fonts renovables, les 

principals de les quals són: l’eòlica, la hidràulica, la solar fotovoltaica, la geotèrmica o la 

biomassa, entre altres. Aquest creixement es pot veure reflectit en la gràfica següent: 

 

Figura 1: Evolució del creixement mundial de la capacitat instal·lada de renovables en Gigawatts (GW), dividida 

per fonts d’energia. Font: International Renewable Energy Agency (IRENA) 7. 



Anàlisi i estudi de la integració de l’energia solar fotovoltaica a Berga Pàg. 11 

 

Dins del ventall de possibles noves fonts renovables d’energia, tal i com es pot observar en la 

figura anterior, la solar fotovoltaica és amb claredat la que ha experimentat un creixement més 

important en aquesta última dècada, degut sobretot a una baixada progressiva constant dels 

preus dels materials principals de fabricació de les plaques i dels altres elements principals de 

les instal·lacions.  

Aquesta reducció en els preus dels panells, i en general en els costos d’instal·lació de les 

plantes solars, conjuntament amb altres factors com l’alta fiabilitat i durada dels sistemes 

fotovoltaics, amb una complexitat d’instal·lació bastant baixa i un manteniment també 

econòmic, han fet possible el creixement mencionat 7. 

Per tots els motius exposats anteriorment, la motivació principal de la realització d’aquest 

projecte de final de màster és, doncs, la d’estudiar la viabilitat d’una d’aquestes alternatives 

als combustibles fòssils i les altres fonts d’energia no renovables ja existents, com ho és la 

generació d’energia en instal·lacions solars fotovoltaiques, i més concretament les de petita 

escala que es situen en les edificacions d’entorns urbans, generalment per a l’autoconsum, i 

buscar la manera d’optimitzar-les per tal que puguin esdevenir una solució encara més viable 

tant a nivell d’eficiència com econòmicament en un futur proper. 

1.2. Objectius del projecte 

El principal objectiu del projecte és poder analitzar extensivament la producció d’energia 

elèctrica en instal·lacions solars fotovoltaiques de petita escala, més concretament les que es 

situen en les edificacions dels nuclis urbans, per a satisfer total o parcialment el seu consum 

energètic, i estudiar el potencial de generació d’aquesta tecnologia si s’implementés de forma 

generalitzada mitjançant un pla estratègic a una ciutat com és Berga.  

En primer lloc, es realitza un estudi de l’estat de l’art actual de la matèria, per veure en què 

consisteixen i en quin punt es troben els principals components que conformen una instal·lació 

d’aquesta classe, com són els panells o plaques solars, els inversors i les bateries per a 

emmagatzemar l’energia generada. 

En aquest estudi també s’analitzen els tipus principals d’instal·lacions existents, tan les 

aïllades com les connectades a xarxa, en les quals es centrarà més el projecte. I també 

segons si es tracten d’instal·lacions convencionals situades en les cobertes o teulades dels 

edificis o bé de solucions o sistemes de Building Integrated Photovoltaics (BIPV), basats en 

substituir elements constructius de façanes, claraboies, o cobertes de les edificacions per 

panells fotovoltaics que compleixen un doble funció, la d’actuar com a elements estructurals i 

la de generació d’energia 8. 
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Un cop finalitzat aquest estudi es procedeix a la següent fase principal del projecte, que es 

centra en dur a terme el disseny complet des de zero de la instal·lació fotovoltaica aïllada d’un 

habitatge unifamiliar situat a la ciutat de Berga, en el qual es buscarà combinar la generació 

energètica mitjançant panells en la teulada amb els sistemes BIPV.  

Havent obtingut els resultats d’aquest estudi i, un cop havent-ne fet l’anàlisi pertinent, s’entra 

en la darrera fase del projecte. A partir d’aquests resultats i d’un estudi de les façanes i 

teulades dels edificis de Berga, es buscaran “extrapolar” els resultats i conclusions obtingudes 

pel cas específic de la casa unifamiliar a la totalitat de la ciutat. 

1.3. Abast del projecte 

El present TFM es basa principalment en un anàlisi general en profunditat de tots els aspectes 

relacionats amb les instal·lacions fotovoltaiques situades en edificacions i el seu potencial per 

a esdevenir una de les principals fonts energètiques en els propers anys. D’aquests sistemes, 

se’n estudien els diferents components que les formen i el punt de desenvolupament en el 

qual es troben, així com també la manera com estan disposats cadascun d’ells en la 

instal·lació i les diverses tipologies existents. 

No es tracta, en cap cas, de confeccionar un projecte complet en ferm i definitiu que es pugui  

implementar directament al món real, sinó més bé d’un anàlisi i estudi en profunditat respecte 

als aspectes més rellevants d’aquest tipus d’instal·lacions generadores d’energia, i d’un 

disseny el més acurat i pròxim a la realitat pel cas específic de la casa unifamiliar que serveixi 

per assimilar tots els conceptes que s’han de considerar a l’hora d’implementar una instal·lació 

com aquesta. 

Finalment, basant-se en els resultats obtinguts pel cas particular de la casa, es pretén portar 

a terme un anàlisi el més curós possible per a poder estudiar quin potencial tindria una 

tecnologia emergent i neta com ho és la fotovoltaica si s’implementés de forma generalitzada 

a la totalitat d’un nucli de població com ho és Berga, esdevenint així la font energètica principal 

per a satisfer les necessitats bàsiques dels seus habitants. 
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2. Sistemes fotovoltaics i BIPV: Estat de l’art actual 

La generació d’energia en instal·lacions solars fotovoltaiques, tot i portar utilitzant-se des de 

fa bastants anys i estar ja del tot desenvolupada, es troba encara en una fase en la qual 

segueixen apareixent noves tecnologies per a tot tipus d’aplicacions i funcionalitats que es 

requereixen. En els darrers temps, els recursos i els esforços destinats a la investigació per a 

l’optimització i millor implementació d’aquesta font energètica han sofert un increment 

substancial, fet que ha portat avenços significatius i grans millores en les eficiències de les 

instal·lacions. Aquest fet també ha suposat que els materials i aparells que formen les 

instal·lacions fotovoltaiques hagin anat patint canvis amb força assiduïtat i que la recerca de 

millores en aquests segueixi en l’actualitat 9|10. En aquest capítol es fa una breu descripció 

dels sistemes de generació fotovoltaics, i més concretament dels que es situen en edificacions 

i altres espais d’entorns urbans, generalment de petita escala, i es posa també el focus en les 

solucions BIPV. Es presenten les diverses tipologies existents i posteriorment s’introdueix la 

funcionalitat dels principals components que constitueixen aquestes instal·lacions i es 

presenta un estudi del seu estat de l’art actual. Es deixa fora d’aquest estudi de l’estat de l’art, 

de forma conscient ja que queda fora de l’abast del projecte, tot el relacionat amb els parcs 

solars i instal·lacions fotovoltaiques d’alta potència destinades a la venta d’electricitat a gran 

escala. 

2.1. Sistemes de generació FV per a l’autoconsum  

2.1.1. Definició dels sistemes fotovoltaics en entorns urbans  

Els sistemes fotovoltaics en entorns urbans són en la seva immensa majoria destinats a 

l’autoconsum, que es refereix a la producció individual d’electricitat destinada al propi consum, 

a través d’instal·lacions solars fotovoltaiques situades en els edificis o altres espais de les 

parcel·les urbanes. És una pràctica que pot ser portada a terme tan per individus, famílies, 

empreses o altres espais i centres públics, sempre i quan l’electricitat generada sigui utilitzada 

per ells mateixos. A part d’aquests sistemes destinats a l’autoconsum, també hi ha alguns 

casos en que les instal·lacions dels entorns urbans estan destinades exclusivament a la venta 

d’energia per una banda, i la compra d’energia a la xarxa elèctrica per l’altra, però en aquest 

projecte es posarà més el focus en les destinades a l’autoconsum, les quals com s’ha 

comentat són clarament majoritàries. 

Gràcies als avenços tecnològics dels últims anys, el cost de l’energia solar fotovoltaica s’ha 

reduït de forma ininterrompuda des que es van comercialitzar les primeres cel·les solars, i el 

cost mitjà de generació elèctrica ja és competitiu amb les fonts d’energia convencionals en un 

nombre creixent de regions geogràfiques, assolint l’anomenada paritat de xarxa 11|12. 
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2.1.2. Tipologies. Aïllats i connectats a xarxa 

Els sistemes solars d’autoconsum fotovoltaics es classifiquen generalment en els següents 

tres gran grups, en funció de si aquests estan o no connectats a la xarxa elèctrica externa, i 

en cas d’estar-ho, també segons la manera com es realitza aquesta interconnexió. 

2.1.2.1. Sistemes aïllats o autònoms 

Els sistemes aïllats s’utilitzen per a produir electricitat que es consumeix a l’instant, o 

s’emmagatzema en bateries elèctriques per a un ús posterior de l’energia. En aquestes 

instal·lacions el consumidor és autosuficient per a la producció energètica i no depèn de cap 

comercialitzadora, ja que no hi ha cap punt de connexió amb la xarxa elèctrica, la qual pot fins 

i tot està situada a certa distància.  Utilitzant aquest tipus de sistema és possible disposar 

d’energia elèctrica en aquests llocs allunyats, així com poden ser instal·lacions ramaderes, 

cases rurals, refugis de muntanya o sistemes d’abalisament, entre altres 13.   

El seu funcionament és el següent: primer els panells produeixen energia elèctrica en forma 

de corrent continu (CC) durant les hores de radiació. Posteriorment, aquesta energia passa al 

regulador de càrrega. Si existeixen necessitats energètiques en el moment, es dirigeix a 

l’inversor, que és l’encarregat de transformar el corrent continu en altern (CA) per a ser 

consumit. Pel contrari, si en aquell moment no hi ha demanda energètica l’energia passa al 

sistema de bateries amb la finalitat de ser emmagatzemada per a un seu ús posterior 14. 

 

Figura 2: Esquema bàsic de principi d’una instal·lació solar fotovoltaica aïllada. Font: ENDEF 15. 

2.1.2.2. Sistemes connectats a xarxa 

En aquests tipus de sistemes, l’usuari segueix connectat a la xarxa de distribució elèctrica al 

mateix temps que produeix enerrgia mitjançant la seva instal·lació fotovoltaica. És a dir, quan 
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la producció energètica pròpia és inexistent o insuficient per satisfer la demanda es pot utilitzar 

l’energia de la xarxa. L’objectiu principal d’aquestes instal·lacions és estalviar el màxim 

possible en la factura elèctrica i poder generar per a les cases o llars (o qualsevol altre tipologia 

d’edifici) energia rentable, neta i sostenible a llarg termini 13. El present projecte posarà el focus 

principalment en aquest tipus d’instal·lacions. 

En l’altra direcció, els sistemes fotovoltaics d’aquesta classe es solen classificar en dues grans 

categories segons si es permet transmetre els excedents de l’energia elèctrica produïda, és a 

dir la que no es consumeix a l’instant, a la xarxa elèctrica. Aquest dos grans grups són: 

a) Instal·lacions sense excedents 

Són aquells sistemes en els quals el consumidor, que és l’únic titular de la instal·lació, 

pot agafar energia de la xarxa de distribució quan ho desitja, però no es fa cap tipus 

d’injecció dels excedents de producció en aquesta. Per a aconseguir-ho és obligatori 

incorporar un dispositiu específic anti-bolcat, que connectat a l’inversor fa que no es 

produeixi més energia de la necessària en aquell moment (en el cas de tenir les 

bateries plenes, si se’n disposa), evitant la injecció d’energia a la xarxa 13|16. 

Es pot emmagatzemar l’energia en bateries per a un ús posterior d’aquesta, però un 

cop plenes, al desfer-nos dels excedents produïts es perd l’oportunitat d’aprofitar-los, 

ni perquè altres usuaris els usin, ni per treure’n algun tipus de compensació econòmica 

per l’energia generada. Per tant, no són la millor opció d’entre les possibles. Aquest 

tipus d’instal·lacions són necessàries en els casos en els quals la legislació no permet 

injectar energia a la xarxa 15. 

 

Figura 3: Esquema de principi bàsic instal·lació connectada a xarxa sense excedents. Font: ENDEF 15. 
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b) Instal·lacions amb abocament d’excedents a la xarxa 

Són instal·lacions, que a part de subministrar energia elèctrica per a l’autoconsum, 

poden injectar els excedents generats a la xarxa de transport i distribució. Al mateix 

temps, aquest sistema permet usar energia de la xarxa en moments de baixa o nul·la 

producció dels panells fotovoltaics. Es poden diferenciar 2 alternatives principals: 

  b.1) Sense compensació 

Aquesta opció és obligatòria per a instal·lacions superiors a 100 kW de 

potència, i es pot escollir de forma voluntària en la resta. En aquesta modalitat 

no existeix compensació en la factura, sinó que es ven directament l’excedent 

d’energia generat al mercat elèctric. No és un opció pensada per a 

instal·lacions residencials, ja que no es generen suficients excedents perquè 

la venda sigui rentable 13. 

  b.2) Amb compensació 

Segurament es tracta de l’opció més interessant pel consumidor. En aquesta 

modalitat, l’empresa comercialitzadora de l’electricitat ens compensa 

econòmicament per l’energia sobrant que es genera, per exemple, en 

moments en els quals no ens trobem en el lloc de la instal·lació i per tant no 

fem ús d’aquesta, on en moments en els quals la producció d’energia és 

superior a la demanda energètica. Aquesta energia sobrant s’injecta a la xarxa 

i canvi es percep una compensació, la qual pot adquirir dues principals 

variants, segons el país i la legislació vigent en cadascun d’ells 15: 

• El balanç net: Per cada kilowatt-hora (kWh) que es transmet a l’exterior, 

l’usuari té dret a consumir sense cost un kWh importat de la xarxa quan 

ho consideri oportú. 

• La tarifa neta (compensació): Cada kWh que s’aboca a la xarxa fa que 

es descompti de la factura elèctrica de la companyia una quantitat 

econòmica determinada. 

A Espanya, on es situa el projecte, a partir de l’abril del 2019 queda regulat 

l’autoconsum amb compensació econòmica amb el RD 244/2019. El present 

real decret estableix un sistema de compensació en forma d’estalvi; estableix 

que per a les instal·lacions amb una potència nominal inferior a 100 kW, el 

sobrant d’electricitat generada i abocada a la xarxa generi una compensació 

que serà reflectida a la factura elèctrica, amb saldo negatiu en el terme variable 

o el que és el mateix, aquell que reflecteix el nostre consum. Es tracta doncs, 
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d’un descompte en la factura de la llum, que no ha de ser confós en cap caps 

amb la venta directa d’excedents, el que queda reservat com s’ha comentat 

per a plantes solars de major potència. 

Les instal·lacions connectades a xarxa amb abocament d’excedents s’han convertit 

en els darrers anys en sistemes totalment rentables, ja que la despesa en material 

(panells, estructures, inversor, cablejat, quadres de proteccions i comptador) s’ha 

reduït considerablement en els darrers anys degut a la caiguda esmentada en els 

preus dels principals materials i components, i això sumat a la compensació pels 

nostres excedents fa que sigui possible amortitzar aquestes inversions en un període 

de temps aproximat d’entre 7 i 10 anys, clarament inferiors al temps de vida útil dels 

panells fotovoltaics, que es situa generalment entre els 20 i 25 anys de mitjana 15|17.   

 

Figura 4: Esquema de principi bàsic instal·lació connectada a xarxa amb excedents. Font: ENDEF 15. 

Una última variant d’aquestes instal·lacions solars connectades a xarxa amb 

excedents són, les que a banda del prèviament comentat, incorporen un sistema 

d’emmagatzematge d’energia propi, en bateries. L’excedent d’energia s’injecta en 

aquestes, el què permet consumir-la en hores en les que no hi ha radiació solar o quan 

la generació dels panells és insuficient per a satisfer tota la demanda. A més, la 

connexió a la xarxa ens permet extreure energia d’ella quan les reserves en les 

bateries s’exhaureixen 15. Aquests sistemes tenen avantatges com assegurar el 

consum de tota l’energia pròpiament generada en la instal·lació, però per altra banda 

la inversió inicial que requereixen és bastant més elevada. 



Pàg. 18  Memòria 

 

 

Figura 5: Esquema de principi bàsic instal·lació connectada a xarxa amb excedents i bateries. Font: ENDEF 15. 

2.2. Parts principals de la instal·lació. Funcionalitat i 

estat de l’art 

2.2.1. Panells fotovoltaics 

Els panells fotovoltaics són l’element bàsic de les instal·lacions fotovoltaiques. Els formen un 

conjunt de cel·les solars interconnectades entre elles, que s’encarreguen de dur a terme la 

transformació de l’energia solar en energia elèctrica a través d’un procés que s’anomena 

l’efecte fotovoltaic. 

A continuació s’explica el principi de funcionament de les cel·les i panells de silici cristal·lins, 

el tipus més usat amb diferència d’entre les possibilitats existents. En aquest cas, cadascuna 

de les cel·les que formen els panells està constituïda de diverses capes de materials diferents, 

amb una funcionalitat associada a cadascuna d’elles. Les de més importància són les dues 

capes de material semiconductor, la primera d’elles de material semiconductor intrínsec tipus 

“n”, dopat amb impureses donadores o pentavalents, i l’altre de semiconductor extrínsec tipus 

“p”, dopat amb impureses acceptadores o trivalents. 

Quan es posen en contacte les dues capes esmentades de material semiconductor, es crea 

un camp elèctric en tota la zona de contacte entre ambdues, l’anomenada junció p-n. El camp 

elèctric resulta del flux d’electrons en un sentit en la capa de semiconductor tipus “n”, i del flux 

en el sentit contrari de forats lliures en el tipus “p” 18|19. 

En l’instant en què la radiació solar incideix sobre les cel·les fotovoltaiques, una fracció 

d’aquesta les travessa, una altra es reflecteix, i la restant és absorbida. Només la radiació 

absorbida, i més concretament els fotons que aquesta conté, seran els que generaran 
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l’energia elèctrica. La incidència dels fotons en les cel·les fa que s’alliberin electrons, que 

poden ser absorbits pel camp elèctric de la junció p-n i generar així un corrent elèctric 20. 

 

Figura 6: Esquema bàsic del funcionament de les cel·les fotovoltaiques. Font: Viridian Solar 21. 

La principal classificació entre les plaques fotovoltaiques existents es sol fer en funció del 

material escollit per fabricar les cel·les que les conformen, és a dir, segons el tipus de material 

semiconductor emprat per a construir-les. Hi ha diverses classificacions, però la majoria d’elles 

coincideix en agrupar-les en els següents 3 grans grups. 

2.2.1.1. Panells de silici cristal·lí (c-Si) 

Les plaques de silici cristal·lí, el principi de funcionament de les quals s’acaba de presentar, 

són conegudes també com a panells de primera generació, ja que han estat els més usats 

des del començament de l’aprofitament de la radiació solar com a font energètica, i ho 

segueixen sent en l’actualitat. Segons dades de l’ISE (Institut für Solare Energiesysteme) 

Fraunhofer alemany 22, els panells d’aquest tipus van representar un 93% de la producció 

mundial l’any 2017. Això s’explica bàsicament pel bon funcionament i els preus reduïts 

d’aquesta tecnologia, per l’alta abundància del mineral de silici en el planeta.  

• Panells de Silici monocristal·lí (Mono-Si) 

Les cel·les d’aquestes plaques es conformen a partir d’una solidificació unidireccional 

d’una “llavor” de silici, després de fondre primerament el mineral el qual és després 

introduït en un motlle especial. En aquest, s’hi van dipositant lentament els nous àtoms 

procedents del mineral fos, que queden perfectament ordenats seguint l’estructura del 

cristall, obtenint-se així un monocristall de mida suficient, el qual és posteriorment tallat 

en fins làmines (oblies) 23. L’únic que queda per acabar de formar la cel·la és crear la 

junció P-N, que es fa difonent en forns especials àtoms de fòsfor sobre una cara de la 
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mescla de silici dopat amb bor 24. Presenten un comportament uniforme, que els hi 

permet proporcionar un bon rendiment i assolir elevades eficiències. Per altra banda, 

el seu inconvenient principal es deu al fet que el procés d’obtenció requereix d’una 

quantitat elevada d’energia i temps, el que provoca que tinguin un cost força elevat. 

• Panells de Silici multicristal·lí (Multi-Si) 

Els panells de silici multicristal·lí (o policristal·lí) també presenten un comportament 

uniforme, assolint un rendiment elevat però inferior als de silici monocristal·lí, ja que 

en aquest cas, en el silici obtingut, cada cristall presenta una orientació diferent 25. Tot 

i aquest desavantatge, un punt fort a favor seu és que no s’ha de dur a terme un control 

tan estricte en el refredament i cristal·lització (solidificació direccional) de la mescla 

dopada de silici, la qual s’ha obtingut fonent prèviament el mineral en un cubell buit, 

cosa que fa que els costos del procés es vegin reduïts i conseqüentment els preus 

dels panells amb aquesta tecnologia siguin més competitius. Segons dades del mateix 

ISE Fraunhofer 22, i tal i com es pot observar en la figura 7, són les cel·les i plaques 

que representen, des de fa uns quants anys i en l’actualitat, un major percentatge de 

la producció mundial, copant aproximadament el 61% de la mateixa l’any 2017 

respecte al 32% de les de silici monocristal·lí, és a dir, gairebé el doble. 

2.2.1.2. Panells  de segona generació: a-Si i “Thin-film” o de capa fina  

Les plaques que es presenten a continuació es basen en la utilització de tecnologies 

fotovoltaiques que es consideren de segona generació, ja que han aparegut més en els 

darrers anys que les de silici cristal·lí, que han sigut les grans pioneres en el sector. La primera 

categoria de plaques que trobem dins aquest grup és: 

• Panells de Silici amorf (a-Si) 

Es diferencien dels cristal·lins en que presenten un grau d’uniformitat inferior, es 

fabriquen dipositant en forma de vapor una pel·lícula de silici sobre una superfície 

d’acer. Aquesta densitat de potència menor que presenten fa que els rendiments que 

puguin assolir siguin inferiors respecte als cristal·lins, i també  respecte a les altres 

tecnologies de segona generació, fent que la seva utilització sigui reduïda. Pel contrari, 

el seu cost és més baix degut a una complexitat menor del procés de fabricació 20. En 

solucions BIPV la seva utilització està molt més estesa ja que tenen propietats (semi-

transparència) que s’adeqüen a la perfecció de les necessitats d’aquests sistemes. 

Les plaques “Thin-film” reben aquest nom degut a la seva fisonomia, amb components molt 

prims continguts entre dos vidres temperats. Els dos tipus de panells més rellevants dins 

aquesta categoria són els següents: 



Anàlisi i estudi de la integració de l’energia solar fotovoltaica a Berga Pàg. 21 

 

• Panells de Tel·luri de Cadmi (CdTe) 

Les plaques de tel·luri de cadmi són les que més s’utilitzen d’entre les de “Thin-film”, 

però els últims anys aquesta tendència està canviant i les cel·les CIGS estan agafant 

cada cop més protagonisme 22. Són un tipus de cel·les a les quals actualment encara 

s’hi estan dedicant recursos per a desenvolupar i investigar-les, però es continuen 

utilitzant poc en comparació amb els de silici cristal·lí degut als majors preus i unes 

eficiències de moment més baixes, i també degut a l’alta toxicitat que presenten els 

residus de cadmi, que fa que l’impacte ambiental d’aquest panells sigui més alt. 

• Panells de Coure Indi Gal·li Diselenur (CIGS) 

De la mateixa manera que les anteriors, aquest tipus de plaques es troben encara en 

fase d’investigació i desenvolupament. Són el tipus de cel·les de capa fina que a dia 

d’avui poden assolir una major eficiència, de l’ordre de la que presenten les cel·les de 

silici policristal·lí (veure figura 8), el que ha provocat que hagi anat augmentant la seva 

utilització. De fet, han sigut les úniques dins les cel·les de segona generació que han 

sofert un augment en la seva producció en els darrers dos anys 22. En contraposició, 

el seu preu continua sent força elevat si es comparen amb les de silici cristal·lí, i això 

posa fre a la seva expansió. 

Tractant-los més generalment, un altre inconvenient important que han d’afrontar les 

tecnologies “Thin-Film” és un futur incert sobre les reserves de minerals clau per a aquestes 

com són l’indi, el gal·li o el tel·luri, i si aquesta baixa abundància comparat amb el silici no 

causarà un augment dels preus d’aquests minerals en el futur, que no els permeti esdevenir 

una alternativa competitiva 26. Pels motius esmentats, i com es pot comprovar observant la 

figura següent, la producció d’aquest tipus de plaques ha tornat a retrocedir en els últims anys. 

 

Figura 7: Evolució en el percentatge de producció mundial dels principals tipus de panells FV. Font: ISE 22. 
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2.2.1.3. Panells de tercera generació i altres tipus 

Per últim, dins les plaques de tercera generació s’inclouen vàries tecnologies com ara les 

cel·les de perovskita, les cel·les solars orgàniques i les cel·les multi unió, trobant-se totes elles 

encara en una fase de desenvolupament i optimització en el laboratori i que a dia d’avui encara 

no han estat comercialitzades a gran escala. Totes elles presenten encara algun inconvenient 

important, les de perovskita, per exemple, no són del tot estables i es degraden amb facilitat, 

i els esforços actualment es centren en buscar augmentar aquesta estabilitat. 

Tot i això, en alguns casos, els resultats teòrics d’eficiència màxima obtinguts són ben 

esperançadors, com en les multi unió 27|28. Referent a aquestes cel·les, algunes classificacions 

les situen com de segona generació, ja que van aparèixer anys abans que les de perovskita 

o les orgàniques. A pesar d’això, falta encara dedicar molts més esforços i recursos al seu 

desenvolupament, i així poder ser implementades pràcticament, ja que en l’actualitat tenen un 

procés de fabricació força complex en comparació a les cel·les de primera i segona generació, 

que fa que el cost de fabricació d’aquestes cel·les sigui més elevat i quedin restringides només 

a aplicacions d’usos espacials o quan no importa el pes i cost de les plaques. 

En la següent gràfica comparativa es mostren les eficiències màximes que s’han pogut assolir 

tant per una única cel·la fotovoltaica, com per un panell sencer format per aquestes, pels 

principals tipus de tecnologies que s’han presentat en els anteriors paràgrafs. Com es pot 

veure, pel què es refereix als panells de silici ja s’han assolit eficiències de l’ordre d’entre un 

20 i un 25%, que unit amb un preu més baix comparat amb les altres alternatives, fa que 

segueixin sent amb diferència les més comercialitzades en l’actualitat en les instal·lacions 

fotovoltaiques, tant per l’autoconsum i petita escala com en els parcs solars de major extensió. 

 

Figura 8: Eficiències màximes per una cel·la i una placa sencera dels principals tipus. Font: ISE 22. 
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De tots aquests tipus de cel·les i panells presentats, i pels motius que s’han anat comentant, 

els que presenten principalment aplicacions en entorns urbans són els de silici cristal·lí (tan 

els mono com els multicristal·lins), mòduls els quals segueixen copant la gran majoria de la 

producció actual de mòduls, degut a la seva alta eficiència, la bona relació qualitat/preu i la 

gran estabilitat que presenten, i també alguns dels de segona generació (thin-film), 

principalment els CIGS i els de silici amorf (a-Si), els primers dels quals també permeten 

assolir eficiències més que acceptables amb unes bones prestacions generals, i els segons 

que tenen el preu reduït que presenten com a gran avantatge, combinat amb unes prestacions 

igualment acceptables i que s’adeqüen a la perfecció dels requeriments dels sistemes BIPV. 

2.2.2. Inversors 

L’inversor és un dispositiu electrònic primordial en la instal·lació amb una missió principal, dur 

a terme la conversió del corrent continu (CC), generat en els mòduls fotovoltaics, a corrent 

altern (CA) que pugui ser transmès a la xarxa elèctrica. És bàsic tenir clares les seves 

característiques com el seu rang de treball, potència, tensió CC-CA, freqüència i potència 

màxima assolida. La potència que acumulin la quantitat d’inversors de la instal·lació 

(generalment només un en les domèstiques) serà la potencia nominal del sistema fotovoltaic 

connectat a xarxa 29. 

Els inversors solars funcionen amb un rendiments que actualment es situen entre el 90 i 95%, 

i disposen de proteccions davant situacions anormals de funcionament 30. La més important 

d’elles segurament és la desconnexió del sistema en cas de tall en la xarxa elèctrica, aturant 

la injecció d’energia. En el moment de seleccionar l’inversor, es sol escollir aquell que tingui 

en les seves propietats els valors màxims de les proteccions que estableix la normativa actual, 

de forma que això derivi en l’augment de la seguretat del sistema i una reducció en els costs 

d’instal·lació. Algunes d’aquestes principals proteccions són 29: 

• Separació galvànica 

• Relé de control de la tensió de la xarxa 

• Relé de control de freqüència de la xarxa 

• Temporització en la reconnexió 

Els inversors es poden classificar de diferents formes 31. D’acord amb el nombre de fases es 

poden distingir entre inversors monofàsics i inversors trifàsics. Pel què fa referència a la 

configuració del sistema fotovoltaic, es pot distingir entre inversors centralitzats, inversors en 

cadena (string), inversors en multi-cadena (multi-string) o inversors modulars (AC modules). 

Tot i això, aquestes configuracions agafen més importància en els parcs solars i plantes de 
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major potència, i per tant no els estudiarem en profunditat en el present projecte. Per últim, 

amb respecte al número d’etapes amb que es fa la conversió CC-CA es pot distingir entre 

inversors d’una sola etapa, de dues i multi-etapa. 

2.2.3. Sistema d’emmagatzematge o acumuladors d’energia  

En ocasions les instal·lacions incorporen sistemes propis d’emmagatzematge energètic. Els 

acumuladors que s’utilitzen típicament són els de tipus químic: les bateries. Aquestes són un 

altre pilar fonamental de la instal·lació. Aquestes bateries serveixen bàsicament per a 

emmagatzemar l’excés d’energia produïda durant les hores de major radiació solar per poder 

tenir cobert el subministrament en les hores en que no n’hi ha, sense haver d’extreure energia 

de la xarxa de distribució. Es tracta de sistemes electroquímics que es basen en reaccions 

químiques de caràcter reversible que succeeixen en el seu interior. Les principals funcions 

dels acumuladors d’energia en les instal·lacions fotovoltaiques són 29: 

• Garantir el subministrament d’energia en els moments d’absència de radiació (nits i 

dies ennuvolats) sense dependre sempre de la xarxa externa. 

• Proporcionar una potència instantània (o en un període limitat de temps), més alta que 

la camp de mòduls fotovoltaics podria generar fins i tot en el millor dels casos. 

• Mantenir un nivell de voltatge estable en la instal·lació. 

Els tipus d’acumuladors més utilitzats en els sistemes solars FV són els següents 32|33|34: 

2.2.3.1. Bateries Monoblock 

Les bateries monoblock o compactes, són les més indicades per a instal·lacions petites 

d’autoconsum aïllades de la xarxa elèctrica, i també quan es busca una relació qualitat-preu 

equilibrada. També reben el nom de bateries monoblock de plom-àcid inundades tradicionals. 

És el tipus de bateries més barat i senzill de les que hi ha al mercat actualment. Al tenir 

evaporació de gasos, les bateries monoblock necessiten un manteniment anual del nivell 

d’electròlit i no poden ser instal·lades en llocs tancats sense ventilació.  

2.2.3.2. Bateries AGM 

Tenen l’electròlit immobilitzat i unes vàlvules de regulació de gasos per a evitar pèrdues, per 

això també s’anomenen bateries “sense manteniment”. Tenen una bona durada mitjana (vida 

útil), que mesurada en nombre de cicles de càrrega-descàrrega a una mateixa profunditat de 

descàrrega, és més alta que les bateries monoblock. A més, els seus temps de càrrega són 

també molt bons. 
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Les seves característiques la fan una bateria segura, que resisteix les vibracions i cops, i on 

no es vessa electròlit. Els acumuladors AGM estan pensats per a petites instal·lacions 

fotovoltaiques en les que realitzar el manteniment seria difícil o molt costós.   

2.2.3.3. Bateries de Liti 

Les bateries de liti són petites, lleugeres, sense emissió de gasos, i amb els temps de càrrega 

més ràpids d’entre les alternatives que hi ha al mercat, fet que els hi permet ser implementades 

en qualsevol tipus d’instal·lació. Amb aquestes bateries, es poden fer descàrregues totals 

sense que el seu temps de vida es vegi intensament afectat. El seu principal desavantatge és 

el seu alt cost, però que cada dia és més a prop de ser competitiu, i també que algun dels 

residus que generen encara no tenen processos de reciclatge senzills cosa que dificulta el 

seu reaprofitament. 

2.2.3.4. Bateries Estacionàries 

Posseeixen una llarga vida útil i són indicades per a instal·lacions amb consums alts i 

continuats en el temps. Estan construïdes amb vasos independents, reixes amb un baix 

contingut d’antimoni i plaques tubulars. Són bateries ideals per a les instal·lacions 

fotovoltaiques, ja que s’han dissenyat per a ser descarregades lentament i ser recarregades 

quan hi torni a haver disponibilitat energètica. 

2.2.4. Altres elements importants en les instal·lacions 

A part d'aquests tres components principals acabats de veure, en les instal·lacions solars 

fotovoltaiques n'hi ha altres que també són de vital importància per al bon funcionament de la 

instal·lació, com els que es presenten a continuació. 

2.2.4.1. Regulador de Càrrega 

És un element de gran importància ja que és l'encarregat que la instal·lació amb bateries 

funcioni adequadament. Té la funció de prevenir les situacions de sobrecàrrega i descàrrega 

de les bateries, allargant la seva vida útil, així com assegurar el subministrament d'energia 

suficient en les bateries per evitar que es descarreguin completament 29. Existeixen 2 tipus 

principals de reguladors, els MPPT (“Maximum Power Point Tracking”) i els PWM (“Pulse 

Width Modulation”) 32, la selecció d'un o l'altre dependrà de com sigui la instal·lació solar i el 

ús que en vulguis donar de la mateixa. 

2.2.4.2. Comptador Bidireccional 

És el dispositiu que comptabilitza l'energia que flueix de la xarxa elèctrica cap al consumidor 

(com qualsevol comptador elèctric convencional que trobem a tots els habitatges i 
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edificacions), però a més també comptabilitza l'energia que l'usuari injecta a la xarxa provinent 

dels panells fotovoltaics 28. És un element essencial en qualsevol instal·lació d'autoconsum 

amb excedents, ja que l'empresa comercialitzadora et compensarà pels teus excedents 

abocats a la xarxa, comptabilitzats per aquest comptador. 

2.2.4.3. Sistema de Monitorització 

El sistema de monitorització és una aplicació que permet a l'usuari verificar el funcionament 

adequat de la seva instal·lació fotovoltaica en temps real de forma remota i optimitzar la nostra 

instal·lació d'autoconsum. Si es detecten errors o avaries, l'usuari gràcies a la informació 

proporcionada per aquest sistema podrà actuar amb rapidesa, i veure si caldrà fer algun tipus 

d'actuació o reparació en la instal·lació 32. 

2.2.4.4. Estructura i Suports 

Les estructures i suports són dispositius que permeten col·locar les plaques solars de la 

instal·lació damunt de teulades, terrats i altres superfícies, amb la inclinació adequada per 

poder extreure el màxim rendiment de la teva instal·lació. Es solen classificar entre el sistemes 

fixes i els mòbils, que incorporen sistemes de seguiment solar, que poden ser de seguiment 

d’un sol eix o de dos eixos 32. Aquestes estructures solen estar fabricades amb materials força 

resistents per a suportar el desgast del propi pes dels mòduls i de les condicions 

climatològiques adverses a les quals han de fer front. 

2.2.4.5. Cablejat, Presa de Terra i Quadre de Proteccions 

El cablejat de la instal·lació estarà format per cables aïllats similars als de la instal·lació 

elèctrica convencional de la nostra xarxa elèctrica. Els que estan exposats a l’ambient exterior 

han de poder assegurar la correcta conductivitat, disposant en casos de doble aïllament per 

millorar la seva resistència a la intempèrie, la incidència directa dels raigs ultraviolats i 

temperatures ambientals extremes 28|35. 

Inclou també la connexió a terra de la instal·lació, amb dues preses a terra principals, 

l’anomenada “terra de protecció”, la funció de la qual és evitar que es produeixin tensions 

perilloses a les parts de la instal·lació que accidentalment entrin en tensió. A aquest terra s’hi 

connecten totes les parts metàl·liques del sistema (mòduls, estructura i suports i el terra del 

xassís del regulador de càrrega i de l’inversor). L’altre presa principal rep el nom de “terra de 

servei”. És la que permet que es dispari l’interruptor diferencial davant algun defecte en la línia 

d’alterna (CA) entre els receptors de la instal·lació i l’inversor mateix.  

El quadre de proteccions de la instal·lació inclou totes les proteccions del sistema tant per a 

CC com per a CA. S’instal·la a la línia de subministrament principal de l’inversor i com a mínim 
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ha de tenir els següents elements de protecció 29: 

• Interruptor General Automàtic (IGA): És un element de protecció contra curtcircuits i 

sobrecàrregues, i té alhora la funció de poder seccionar la línia quan s’ha de realitzar 

tasques de manteniment o altres accions. 

• Interruptor automàtic diferencial: L’interruptor diferencial és una protecció contra els 

contactes indirectes. Té la funció principal de detectar derivacions de corrents a terra 

a causa de defectes d’aïllament, i d’immediat procedir a la desconnexió del circuit per 

evitar possibles contactes indirectes a les persones. 

• Petit interruptor automàtic (PIA) per derivació dels diversos circuits: Són elements de 

protecció contra curtcircuits i sobrecàrregues, específics per a cada circuit i 

implementats per varis interruptors magnetotèrmics. Es dimensionen en funció de la 

càrrega associada al circuit i es solen utilitzar en el lloc dels fusibles, ja que tenen 

l’avantatge que aquests no s’han de renovar cada cop que es desconnecten a causa 

d’una sobrecàrrega o curtcircuit. 

2.3. Tipus principals de sistemes FV en edificis.  

Les instal·lacions solars fotovoltaiques presents als entorns urbans es poden dividir segons la 

seva forma i disposició en 2 grans tipus de sistemes, els quals es presenten a continuació: 

2.3.1. Sistemes en coberta o teulada  

Són el tipus clàssic d'instal·lacions, les que s'han implementat des que van aparèixer els 

sistemes fotovoltaics d'autoconsum en edificis a finals del segle passat. També es coneixen 

com a sistemes BAPV (en anglès: “Building Attached Photovoltaics”). Actualment, continuen 

representant la immensa majoria d'instal·lacions noves que es porten a terme, ja que són les 

que presenten una menor complexitat i conseqüentment una menor inversió, al mateix temps 

que proporcionen un resultat més que acceptable de prestacions. Al no estar integrades en 

l’edifici requereixen del sistema d’estructures esmentat anteriorment, el qual en les 

edificacions que tenen una coberta plana, ha de garantir també que les plaques fotovoltaiques 

tinguin un angle d’inclinació òptim per a maximitzar el seu rendiment 36. 

Dels tipus de panells que s’ha comentat anteriorment que s’utilitzen en entorns urbans, els 

que s’usen en la gran immensa majoria d’aplicacions en teulada o coberta són els panells de 

silici cristal·lí (tan els mono-Si com els multi-Si), degut a tots els avantatges que presenten, 

els quals ja s’han anat veient en punts anteriors 22. 
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Figures 9 i 10: Sistemes convencionals en coberta plana i inclinada. Font: Autosolar.es i Google Images. 

2.3.2. Sistemes integrats en l’estructura de l’edifici (BIPV) 

Són solucions que han aparegut més recentment, i es basen en substituir elements 

constructius de les edificacions per grans mòduls fotovoltaics integrats que portin a terme una 

doble funció, actuar com a element constructiu al mateix temps que també generen electricitat. 

Reben el nom de sistemes de Building Integrated Photovoltaics (BIPV) 37|38. Aquesta doble 

funció que compleixen els mòduls fa que el cost de la instal·lació sigui en casos fins i tot inferior 

al que suposa l’edifici sense aquestes, sumat a una instal·lació de plaques a part. Un dels 

principals problemes que presenten són les eficiències mitjanes menors dels sistemes 

instal·lats, ja que per exemple en la paret horitzontal d’un edifici és difícil d’orientar les plaques 

amb l’angle que maximitzi la potència que pot ser extreta de la radiació solar. Però per altra 

banda aquest panells, a part d’aportar electricitat a l’edifici, poden ajudar al control de la 

radiació solar i el intercanvi d’energia entre l’estructura i l’exterior, optimitzant l’eficiència 

tèrmica de l’edifici.  

Algunes de les principals aplicacions o formes que poden adoptar els sistemes BIPV en les 

edificacions actuals són les següents 39|40: 

• Teulada/Coberta Inclinada 

• Façana: Façana "Freda" o Murs Cortina i Façana "Calenta" 

• Claraboies, finestres i obertures 

• Altres: Terres fotovoltaics, Pèrgoles, Alers, Balcons, etc. 

Els panells de silici cristal·lí també són els més utilitzats per a aquestes noves solucions BIPV, 

més concretament els monocristal·lins. Els multi-Si s'utilitzen menys, ja que no tenen una 

tonalitat homogènia com els mono-Si, i en segon lloc no assoleixen les qualitats d'integració 

que es poden aconseguir amb la utilització de tecnologies de silici amorf (a-Si) o Thin-film. El 

ús d'aquestes tecnologies de segona generació està molt més estès en les solucions BIPV, 
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ja que l'objectiu principal de la indústria dels materials de construcció és trobar tecnologies FV 

amb propietats que s'adeqüin el millor possible als seus productes ja existents, i també gràcies 

a aquestes propietats, es poden ajustar a les necessitats tèrmiques dels edificis. 

D'entre aquestes tecnologies la més utilitzada és la de silici amorf (a-Si), que s'utilitza sobretot 

en façanes dels edificis gràcies a unes característiques que fan que els panells s'adaptin molt 

bé als requeriments: grans dimensions, gruix petit, i amb opcions de transparència o color. 

També s'utilitzen per a solucions d'aquest tipus, i en menor mesura, els mòduls CIGS i per 

últim els de CdTe, i actualment també s’està fent proves per incloure entre les opcions 

disponibles algun dels de tercera generació com els de perovskita 41.  

Aquests mòduls de tercera generació, a l’igual que s’ha comentat pels Thin-film, poden arribar 

a tenir més interès que els de silici cristal·lins per a ser usats en solucions BIPV per les 

propietats que presenten, com la de certa transparència en el visible, entre d’altres, que es 

podrien ajustar a les necessitats tèrmiques de l’edifici en qüestió. 

  
Figures 11 i 12: Solucions BIPV, la 1; a en façana i la 2a en una claraboia. Font: BIPV Solutions 39. 
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3. Disseny d’una instal·lació fotovoltaica en una 

casa unifamiliar de Berga 

Un cop vista la part d’introducció més teòrica del tema d’estudi, les instal·lacions solars 

fotovoltaiques en entorns urbans, en aquest apartat es procedeix a inicialitzar la fase del 

projecte més d’aplicació dels coneixements adquirits fins al moment. Per a fer-ho, s’agafa com 

a base un habitatge unifamiliar ja existent de la ciutat de Berga, del qual primerament se 

n’analitzen tots els seus principals paràmetres i també els consums energètics que presenta, 

per a després dur a terme un estudi complet del disseny d’una instal·lació fotovoltaica, que 

combinarà una instal·lació en coberta convencional de panells amb la introducció d’una 

solució de BIPV, amb l’objectiu de cobrir la major part possible de la demanda que la casa 

requereix. 

3.1. Localització i emplaçament  

S’ha decidit situar la instal·lació fotovoltaica aïllada en un habitatge unifamiliar aparellat de la 

ciutat de Berga, capital de la comarca del Berguedà i situada al límit entre la Catalunya Central 

i el Pre-Pirineu.  

 
Figura 13: Mapa irradiació global diària (mitjana anual) a Catalunya. Font: Institut Català de l’Energia 42. 

Figura 14: Localització aproximada de la situació de l’habitatge. Font: Institut Cartogràfic i Geològic Catalunya 43. 

Si ens fixem en les dades del mapa de l’esquerra, que recull les dades recopilades per l’Institut 

Català de l’Energia (ICAEN) 42, es pot observar com la zona de Berga no és la que presenta 

una major mitjana anual d’irradiació global diària del territori català, la qual es situa cap a la 

plana de Lleida, però s’hi obtenen uns valors més que acceptables d’aquesta variable, situant-

se al voltant de la mitjana de la regió. Amb aquetes dades és reafirma la viabilitat d’apostar 
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per una font d’energia com és la solar fotovoltaica, que es l’objecitu principal que persegueix 

el projecte. 

L'habitatge en el qual es centrarà l'estudi es situa al número 21 del Carrer Roca de la Pila de 

la capital berguedana, que correspon a una latitud de 42.105044º i una longitud 1.841885º, a 

la part nord i més elevada respecte el nivell del mar de la ciutat. La casa, que va ser construïda 

l’any 1990, presenta una clara orientació cap al sud/sud-est, el que permet aprofitar gairebé 

totes les hores de màxima irradiació solar, cosa que afavorirà clarament l'eficiència de la 

instal·lació fotovoltaica. 

 

Figura 15: Vista aèria de la casa unifamiliar d’estudi. Font: Google Earth. 

3.2. Descripció de l’habitatge  

Com ja s’ha comentat, l’habitatge d’estudi es tracta d’una casa unifamiliar aparellada. És a dir, 

una casa unifamiliar la qual es divideix per la meitat simètricament en dos habitatges. Serà 

objecte d’estudi la totalitat de l’edifici (els 2 habitatges aparellats). Ambdós habitatges són 

utilitzats com a primera residència per quatre persones, les quals hi conviuen durant tota la 

setmana. En les imatges següents es pot veure una vista acantonada i una altra més frontal 

de la façana de l’edificació: 
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Figures 16 i 17: Façana acantonada i frontal de la casa unifamiliar. Font: Street View - Google Maps. 

Parlant més de com és estructuralment, l'edifici consta de quatre plantes en total, i cadascun 

dels 2 habitatges aparellats conté els següents espais: un garatge a la planta baixa, una 

primera planta amb rebedor, menjador, cuina, estudi i lavabo; una segona planta amb tres 

habitacions, un lavabo i una sala d'estar, i finalment unes golfes d'altura reduïda sota la teulada 

de l'edificació. La relació d’espais i superfícies que ocupen cadascun dels espais esmentats 

en qualsevol dels 2 habitatges aparellats es recullen en la taula següent: 
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Projecte Planta i Estància 
Superfície 
Ocup. [m²]  

CASA 
UNIFAMILIAR 
APARELLADA 

BERGA 
(x2) 

PLANTA BAIXA (PB)  

Garatge 33,73  

Rebost 3,86  

Entrada 5,47  

Superfície Útil Total Planta Baixa (PB) 43,06  

PLANTA PRIMERA (P01)  

Rebedor 5,66  

Cuina 11,32  

Menjador 23,40  

Passadís/Distribuïdor 2,52  

Lavabo 3,04  

Estudi 8,81  

Terrassa 2,81  

Superfície Útil Total Planta Primera (P01) 57,56  

PLANTA SEGONA (P02)   

Passadís/Distribuïdor  4,26  

Habitació 1 13,40  

Habitació 2 10,66  

Habitació 3  6,05  

Sala d'estar 14,06  

Lavabo 5,70  

Terrassa 2,81  

Superfície Útil Total Planta Segona (P02) 56,94  

PLANTA TERCERA (P03)   

Golfes sota teulada (Dipòsits) 5,39  

Superfície Útil Total Planta Tercera (P03) 5,39  

  SUPERF. TOTAL HABITATGE COMPLET 162,95  

Figura 18: Taula resum de les superfícies útils dels espais de qualsevol dels 2 habitatges aparellats. 

3.3. Anàlisi del consum energètic de l’habitatge 

En el present apartat es fa un recull bastant exacte de les diferents dades de consum energètic 

d’un dels dos habitatges aparellats de la casa unifamiliar en els darrers mesos i anys, a partir 

de les factures que s’han recollit tant d’electricitat, com de gasoil per a la calefacció i per últim 

d’aigua. Això ens servirà per extrapolar a l’edifici unifamiliar sencer i trobar un valor aproximat 

de consum mitjà anual bastant pròxim a la realitat, que sobretot pel que fa a l’electricitat i 

calefacció ens servirà en fases posteriors del projecte. 
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3.3.1. Energia Elèctrica 

La companyia elèctrica que es té contractada en l’habitatge és Endesa, amb una factura de 

tipus 2.0A sense discriminació horària i per tant, el preu per kWh és constant i en aquest cas, 

és de 0,15 €/kWh aproximadament. Aquest cost és exclusivament per l'energia. A més a més, 

les factures afegeixen altres càrrecs: 

• Per la potència contractada, que és de 5,5 kW, que té un cost associat aproximat de 

0,1356 €/kW·dia. 

• Un impost elèctric aplicat a la suma de la potència contractada i de l’energia 

consumida que és del 5,1123% del total. 

• Despeses derivades del lloguer dels aparells de mesura i control, a raó d’uns 0,0267 

€/dia . 

Si es fa la suma total d’aquestes despeses, i s’afegeix un 21 % d’IVA, s’obté que al final per 

aquesta llar, l’electricitat suposa un cost d’uns 1.200 euros anuals. En la taula següent es 

recullen els valors exactes de consums i costs de les darreres factures de la companyia, d’on 

s’ha extret aquestes dades de consum. 

Període Consum  Cost [€] 

De: Al: [kWh] Energia [€] Potència [€] Altres [€] TOTAL [€] 

05/02/2020 05/04/2020 807 123,53 44,63 47,64 215,80 

05/04/2020 04/06/2020 611 93,52 44,63 39,48 177,63 

04/06/2020 03/07/2020 571 87,4 21,57 12,71 121,68 

03/07/2020 03/09/2020 698 106,81 46,12 43,57 196,50 

03/09/2020 03/11/2020 813 124,41 45,38 48,12 217,91 

03/11/2020 07/01/2021 993 151,95 48,36 56,55 256,86 

07/01/2021 03/03/2021 776 118,76 41,02 45,22 205,00 

TOTAL (392 dies) 5.269,0 806,38 € 291,71 € 293,29 € 1.391,38 € 

Figura 19: Taula resum del consum d’electricitat en els últims mesos i el cost derivat d’aquest. Font: Endesa 44. 

3.3.2. Calefacció (Gasoil)  

Tot i que del consum de gasoil no s’ha portat un control exacte durant els darrers anys, se sap 

que aproximadament es consumeix 1 dipòsit i un quart per any, el que equival a 1.250 litres 

de consum anual d’aquest combustible. Sabent que el poder calorífic (PCI) equivalent del 

gasoil per a calefacció és d’uns 9,98 kWh/l 45, el consum de la casa equival a 12.475 kWh/any. 

Considerant un preu mitjà del gasoil a Catalunya durant l’any 2020 de 0,846 €/l 46, el cost 

associat és de 1.057,5 euros anuals. 
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3.3.3. Aigua 

Per últim, pel que fa al consum d’aigua de l’habitatge, es té contractada l’empresa Agbar, amb 

un consum mínim per contracte de 18 m3, els quals es cobren a un cost de 0,70 €/m3, i el 

consum addicional té un cost associat de 1,05 €/m3 fins arribar al doble del mínim contractat, 

36 m3, valor a partir del qual els m3 addicionals es cobren aproximadament a 2,08 €/m3. Al 

cost de l’aigua s’hi ha d’afegir altres costos derivats de la conservació del comptador i la xarxa, 

el cànon de l’aigua o una quota de facturació del període (finançament d’obres). A la suma 

total d’aquest import s’hi ha d’aplicar l’IVA corresponent, fins arribar als costos totals per 

període que es recullen a la taula següent: 

Període Consum [m3] Cost [€] 

1er Trimestre 2021 31 66,30 € 

4rt Trimestre 2020 31 66,30 € 

3er Trimestre 2020 46 122,82 € 

2n Trimestre 2020 81 150,01 € 

1er Trimestre 2020 23 53,48 € 

4rt Trimestre 2019 32 67,62 € 

3er Trimestre 2019 29 63,67 € 

2n Trimestre 2019 35 72,71 € 

1er Trimestre 2019 24 54,80 € 

TOTAL (27 mesos) 332,0 717,71 € 

CONSUM MITJÀ MENSUAL 12,3 26,58 € 

Figura 20: Taula resum del consum d’aigua en els últims mesos i el cost derivat d’aquest. Font: Agbar 47. 

3.3.4. Resum de consum i cost total anual  

Per a concloure aquest subapartat, en la taula següent es recull de forma simplificada el 

consum energètic de cadascuna de les 3 fonts presentades anteriorment i el cost total anual 

que suposa aquest, per a un dels dos habitatges aparellats de l’edifici d’estudi: 

 
CONSUM ANUAL COST ANUAL 

Electricitat 4.906,1 kWh 1.295,55 € 

Calefacció+ACS 12.475 kWh  1.057,50 € 

Aigua  147,6 m3 318,98 € 

TOTAL 2.883,53 € 

Figura 21: Taula resum dels consums energètics d’un dels 2 habitatges de la casa i els seus costs derivats. 
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3.4. Tipologia del sistema fotovoltaic que s’instal·larà 

El projecte que es busca implementar en l’habitatge unifamiliar berguedà es tracta d’un 

sistema connectat a la xarxa de distribució, amb abocament d’excedents i compensació. Des 

del punt de vista tècnic, la instal·lació es pretén basar en la combinació d’un sistema principal 

convencional, amb panells instal·lats a la teulada de la casa (sistema BAPV) amb una solució 

integrada de panells fotovoltaics (BIPV) en la façana principal de l’habitatge. 

3.5. Normativa aplicable 

A continuació, es fa un petit recull de les principals diverses normatives que haurà de complir 

una instal·lació d’aquest estil, dividint aquestes normes en tres grans categories: les relatives 

a les instal·lacions elèctriques i més concretament les fotovoltaiques, les que fan referència 

als aparells usats en la instal·lació, i per últim les del codi tècnic de l’edificació: 

3.5.1. Normativa relativa a les instal·lacions elèctriques 

Al tractar-se d’una instal·lació FV d’autoconsum connectada a la xarxa elèctrica, aquesta 

haurà de complir les lleis, tant reials decrets (RD) espanyols com decrets catalans i altres 

directrius europees, que regulen tan la generació pròpia d’energia elèctrica, amb les 

condicions imprescindibles que s’han de complir, com la interconnexió d’aquesta instal·lació 

amb la xarxa de distribució externa. 

- RD (Reial Decret) 244/2019 de 5 d’abril, pel qual es regulen les condicions 

administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica. 

- RD 1699/2011, de 18 de novembre, pel qual es regula la connexió a xarxa de les 

instal·lacions de producció d’energia elèctrica de baixa potència. 

- RD 1110/2007, de 24 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament unificat de punts de 

mesura del sistema elèctric.  

- RD 1183/2020, de 29 de desembre, d’accés i connexió a las xarxes de transport i 

distribució d’energia elèctrica. 

- RD 647/2020, de 7 de juliol, pel que es regulen aspectes necessaris per a la 

implementació dels codis de xarxa de connexió de les instal·lacions elèctriques.  

- RD 413/2014, del 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia 

elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus. 
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- RD 1074/2015, del 27 de novembre, pel qual es modifiquen diverses disposicions en 

el sector elèctric. 

- RD 1955/2000, del 1 de desembre, pel qual es regulen las activitats de transport, 

distribució y comercialització, subministrament i procediments d’autorització de 

instal·lacions d’energia elèctrica. 

- RD 1454/2005, pel qual es modifiquen determinades disposicions relatives al sector 

elèctric, i que modifiquen i complementen el Reial Decret 1955/2000. 

- RD 1048/2013, del 27 de desembre, pel que s’estableix la metodologia per al càlcul 

de la retribució de l’activitat de distribució d’energia elèctrica.  

- RD 842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament electrotècnic de baixa 

tensió,  i les instruccions tècniques complementàries relacionades, ITC-BT-01 a 52. 

- Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència 

climàtica i l'impuls a les energies renovables. 

- Decret 352/2001 de la Generalitat de Catalunya, de 18 de desembre, sobre el 

procediment administratiu aplicable a les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica 

connectades a la xarxa elèctrica. 

- Reglament (UE) 2016/631 de la Comissió Europea, de 14 de abril de 2016, que 

estableix un codi de xarxa sobre requisits de connexió de generadors a la xarxa. 

- Normativa pròpia de la companyia elèctrica distribuïdora de la zona. 

3.5.2. Normativa específica dels equips instal·lats 

A part de les lleis que s’han presentat fins ara, cadascun dels equips que conformen la 

instal·lació hauran de complir amb les normatives específiques que garanteixen el seu bon 

funcionament: 

- Tots els equips que s’instal·lin hauran d’incorporar el marcatge de conformitat europea 

o marcatge CE. 

- Els mòduls fotovoltaics incorporaran el marcatge CE, segons la Directiva 2016/95/CE 

del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa a 

l’aproximació de les legislacions dels estats membres sobre el material elèctric 

destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió. 

- A més, els mòduls han de complir amb la norma UNE-EN 61730, sobre qualificació de 
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seguretat dels mòduls fotovoltaics i la norma UNE-EN 50380, sobre informacions de 

les fitxes tècniques i les plaques de característiques dels mòduls. Addicionalment, 

hauran de satisfer la norma UNE-EN 61215, que tracta sobre la qualificació del disseny 

i homologació dels mòduls fotovoltaics de silici cristal·lí per a usos terrestres. 

- La caracterització dels inversors haurà de fer-se segons les normes: UNE-EN 62093: 

“Components d’acumulació, conversió i gestió d’energia de sistemes fotovoltaics. 

Qualificació del disseny”, UNE-EN 61683: “Sistemes fotovoltaics. Condicionadors de 

potència. Procediment per a la mesura del rendiment”, i segons la IEC 62116:2014: 

“Utility-interconnected PV inverters-Test procedure of islanding prevention measures” 

3.5.3. Codi tècnic de l’edificació (CTE) 

Al tenir pensat que la instal·lació en la casa inclogui una solució BIPV, en la qual es substituirà 

un element constructiu de la façana de l’habitatge com són els finestrals grans dels dos pisos 

de l’edifici, per algun tipus de panell fotovoltaic que compleixi amb la doble funció esmentada, 

la instal·lació haurà de complir a més a més el codi tècnic de l’edificació (CTE). 

- Reial Decret 214/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Còdi Tècnic de l’Edificació 

(CTE). Boletín Oficial del Estado (BOE). 

3.6. DesignBuilder 

Per tal de realitzar l’estudi i anàlisi energètic actual de l’habitatge s’utilitza el software 

DesignBuilder, utilitzant una llicència de prova de 30 dies i en la seva versió v7.0.0.082, que 

permet dur-la a terme atenent a la situació geogràfica i la descripció geomètrica i operacional 

de l’edifici i a la seva demanda energètica. Aquest estudi energètic ens permetrà obtenir un 

resultat bastant aproximat a la realitat de la demanda energètica horària de la casa, que seran 

dades bàsiques per a dur a terme el dimensionament de la instal·lació FV. 

3.6.1. Zona i dades climàtiques 

Com s’ha vist anteriorment, la instal·lació es situa a la ciutat de Berga, entre el nord de la 

Catalunya Central i els inicis del Pre-Pirineu. La població s’engloba dins la zona climàtica D1, 

segons l’Annex B del codi tècnic de l’edificació (CTE), i pertany a la classe Cfb segons la 

classificació climàtica de Köppen-Geiger. La temperatura mitjana anual es situa al voltant dels 

11ºC, amb una precipitació acumulada mitjana rondant els 750-800 mm anuals 48|49:  

Per a poder introduir les dades climàtiques de Berga al DesignBuilder aquestes es 

requereixen en format *.EPW, les quals han sigut difícils d’aconseguir per a la localització 

exacta de la casa. El programa incorpora aquestes dades només de les principals ciutats 
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europees i espanyoles, entre les quals Berga no hi és. En primer lloc, s’ha intentat generar el 

fitxer *.EPW a partir del software Meteonorm, però això no ha estat possible ja que en la versió 

gratuïta del programari només es poden consultar certes dades però no descarregar fitxers. 

En segon lloc s’ha intentat generar a partir de les dades de la pàgina de la NASA-SSE, que 

mitjançant la interpolació permet extreure dades de la localització exacta de la casa en format 

Excel, però les quals no s’han aconseguit passar a format *.EPW.  

Finalment, les dades climàtiques en aquest format desitjat s’han obtingut de l’aplicació PVGIS 

de la Comissió Europea 50, que permet extreure el fitxer *.EPW per a qualsevols coordenades 

introduïdes. L’últim pas ha sigut adaptar el fitxer obtingut mitjançant l’aplicació d’EnergyPlus, 

que agafa aquest *.EPW i li afegeix un altre fitxer *.STAT, a partir dels quals el DesignBuilder 

realitza la simulació de les dades climatològiques anuals. 

Per altra banda, s’ha utilitzat l’eina gratuïta DView per a poder visualitzar gràficament el 

contingut del fitxer *.EPW, que conté les dades climàtiques d’un any sencer, tan per valors 

horaris, diaris i mensuals mitjans. En les següents 4 figures es representen les dades de 

radiació i temperatura, que com és obvi presenten valors més alts durant els mesos d’estiu. 

 

Figures 22 i 23: Radiació mitjana diària i mensual global horitzontal (blau), directa (taronja) i difusa (roig) [Wh/m2]. 

 

Figures 24 i 25: Temperatura de bulb sec (blau) i bulb humit (taronja) mitjana horària i diària en ºC. 



Pàg. 40  Memòria 

 

3.6.2. Descripció dels elements constructius 

En aquest apartat es descriuen els diferents elements que constitueixen la casa de la 

simulació, els quals s’han aproximat el màxim possible als de la realitat, i que són els que 

intervenen en la seva certificació energètica. Les seves principals característiques són: 

- Coberta inclinada: La coberta inclinada o teulada té un gruix total de 50 mm, i està composta 

principalment per 25 mm de “Clay Tile (roofing)”, és a dir, rajoles de ceràmica (argila) i 5 mm 

de “Roofing Felt” o feltre de sostre, amb una capa d’aire aïllant de 20mm entre elles. La seva 

transmitància total (U) és de 2,930 W/m2K. 

 

Figura 26: Esquema de les capes que conformen la coberta inclinada. Font: DesignBuilder. 

- Murs exteriors: Els murs exteriors escollits han sigut els de totxanes amb aïllament segons 

les regulacions de 1985. Aquests tenen un gruix de 26,5 cm amb una transmitància (U) de 

0,544 W/m2K. Estan compostos per 10 cm de totxo “Brickwork Outer” amb un aïllament de 5 

cm de llana de pedra, 10 cm de formigó i 1,5 cm d’arrebossat de guix. Aquest element 

conforma tota la paret de l’habitatge que està en contacte amb l’exterior. 

 

Figura 27: Esquema de les capes que conformen els murs exteriors. Font: DesignBuilder. 

- Forjat sobre terreny: El terra sobre el terreny té un gruix total de 18 cm. La major part, de 

15 cm, està formada per “Cast Concrete“, és a dir, formigó. La resta la conforma una capa 

aïllant de 3 cm de poliestirè extruït. La transmitància tèrmica del conjunt és de 0,778 W/m2K. 
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Figura 28: Esquema de les capes del forjat sobre el terreny de l’edifici. Font: DesignBuilder. 

- Forjat exterior: El forjat o terra exterior té un gruix total de 16,89 cm. La part majoritària, 

d’uns 14 cm, està formada per aïllament de llana de pedra (“Stone Wool”), i la resta de 2,5 cm 

d’un renderitzat exterior. Té una transmitància tèrmica de 0,259 W/m2K. 

 

Figura 29: Esquema de les capes del forjat exterior de l’edifici. Font: DesignBuilder. 

- Forjats i parets interiors: Les parets i terres interiors de l’habitatge tenen un gruix aproximat 

de 10 cm i estan formades de formigó fos, de densitat bastant elevada. La seva transmitància 

tèrmica és de 2,929 W/m2K. 

 

Figura 30: Esquema de les capes de forjats i parets interiors de l’edifici. Font: DesignBuilder. 

- Finestres: Per a la totalitat de finestres exteriors de l’habitatge s’ha optat per un vidre doble 

de 3 mm de gruix amb una cambra d’aire intermèdia de 13 mm. El marc és de fusta de densitat 

mitja-alta i s’ha considerat un percentatge aproximat del 50% per la finestra. La conductivitat 

tèrmica del conjunt és de 1,960 W/m2K. 
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- Portes tipus finestra i “pavé”: Per a les portes per sortir al jardí posteriors de l’edifici i per 

les d’accés als balcons dels 2 pisos, al presentar el mateix tipus de vidre que les finestres 

s’han definit de la mateixa manera. També s’han considerat de la mateixa forma els 2 vidres 

de tipus “pavé” allargats, que van des de la part alta de la planta baixa fins la planta segona 

de la casa, en la seva paret posterior, per a simplificar la simulació amb el programa. 

- Portes exteriors: Tot i que en la realitat les portes metàl·liques del garatges són una mica 

més lleugeres que les portes d’entrada als habitatges, per a simular el model s’ha considerat 

que estan constituïdes totes quatre pel mateix material i composició, el que ve predeterminat 

pel software per aquest tipus d’element, amb un percentatge d’àrea d’obertura del 70%. 

Un cop s’han definit tots els elements constructius i la geometria, el resultat és el següent: 

 

Figura 31: Vista esquemàtica del model en DesignBuilder de la casa unifamiliar. Font: DB (elaboració pròpia). 

3.6.3. Delimitació de plantes en espais i activitats 

Amb la geometria definida per complet, el següent pas és delimitar els espais interiors de les 

3 plantes i assigna-ls’hi una activitat a cadascun d’ells. És a dir, classificar-los segons si es 

tracten d’espais de pas comuns, o bé cuines, lavabos, habitacions, sales d’estar, o garatges, 

entre altres. En les següents captures es visualitza el resultat que s’obté un cop fet això: 
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Figura 32: Delimitació d’espais a la planta baixa de la casa. Font: Designbuilder (elaboració pròpia). 

 

Figura 33: Delimitació d’espais a la planta primera de la casa. Font: Designbuilder (elaboració pròpia). 

 

Figura 34: Delimitació d’espais a la planta segona de la casa. Font: Designbuilder (elaboració pròpia). 

3.6.4. Orientació de la casa i vista renderitzada 

Finalment, amb l’estructura totalment definida i els espais delimitats, s’ha orientat la casa 

correctament segons els eixos de coordenades. Com s’ha vist, la casa presenta una lleugera 

orientació sud-est, d’uns 13º respecte el sud exacte, tal i com es pot veure en les següents 

figures. En elles també s’inclou una vista frontal reenderitzada, així com 2 vistes amb 

perspectiva axonomètrica, una de la part frontal i l’altra de la posterior de l’edifici. 
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Figures 35 i 36: Vistes frontals renderitzades de la casa unifamiliar. Font: Designbuilder (elaboració pròpia). 

 

Figures 37 i 38: Vistes axonomètrica i posterior renderitzades de la casa. Font: Designbuilder (elaboració pròpia). 

3.6.5. Descripció dels sistemes de generació energètica actuals 

A continuació, abans de procedir a la simulació, s’han definit les característiques dels 

elements de climatització/refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària (ACS) de la casa: 

- Ventilació: S’ha deixat activada l’opció del software que té en consideració la ventilació 

mecànica, escollint com a cabal d’aire exterior que entra el mínim per a persona i per l’àrea 

que presenta la casa. L’afegit que permet activar el programa de ventilació natural, per a 

simular en quins moments hi hauria una ventilació natural extra en funció de les condicions 

exteriors s’ha decidit pel moment deixar-la desactivada. 

- Caldera per a calefacció i aigua calenta: S’ha definit de manera conjunta ja que hi ha una 

única caldera en cadascun dels 2 habitatges que alimenta tant la totalitat dels radiadors 

d’aigua de les plantes primera i segona, com també s’encarrega d’escalfar l’aigua calenta 

sanitària (ACS) de la instal·lació. La caldera funciona amb gasoil (fueloil), té una capacitat total 

(volum) de 1000 litres i un rendiment (COP) aproximat del 85%. Tot i així, s’ha considerat per 

a dur a terme la simulació un rendiment ideal del 100% o COP=1, i llavors en el moment 

d’extreure els resultats ja s’aplicarà el rendiment real de la caldera sobre aquests. 
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- Climatització i refrigeració: No es disposa d’equips d’aire condicionat en tota la casa ni 

altres similars, ni per a climatització ni per a refrigeració. 

- Instal·lació d’aigua: S’ha considerat una demanda d’aigua de 2,1 l/dia·m2, agafant el 

consum mensual de les factures, 12,296 m3/mes, multiplicant-lo per 2 (dos habitatges 

aparellats) i per 1000 per passar-lo a litres, i dividint-lo entre els 30 dies i els 381 m2 que té la 

casa en el model simulat en el DesignBuilder. Pel que fa a les condicions de l’ACS s’ha 

considerat una temperatura de subministrament de 65 ºC, i una temperatura d’entrada de 

l’aigua al sistema de 10 ºC. 

3.6.6. Resultats obtinguts 

Per a comprovar que el resultat del model dissenyat amb el software s’aproxima el màxim al 

de la instal·lació real, es du a terme la simulació d’aquest, introduint el més semblant possible 

a la realitat tots els paràmetres de consums, ocupacions, elements constructius i propietats 

de l’habitatge requerits. Un cop fet això, s’extreuen els consums energètics mensuals amb el 

software, es divideixen entre dos (2 habitatges aparellats ocupats pel mateix nombre de 

persones) i es comparen amb els consums de les factures reals, els quals s’han pogut veure 

en l’apartat 3.3 de consums energètics. En acabar la primera simulació del model, se’n fa 

alguna repetició més acabant d’ajustar alguns paràmetres per defecte que defineix el 

DesignBuilder per defecte com ara la quantitat d’il·luminació o ventilació natural de la 

instal·lació segons l’època de l’any, entre altres. En el software s’ha definit un COP=1 per a 

les calderes de gasoil (calefacció+ACS), per tant els consum obtinguts s’hauran de dividir 

entre el seu rendiment, 0,85, per a poder ser comparats amb els de la realitat. En la taula 

següent, es recullen els resultats obtinguts per al model més ajustat possible al de la casa 

real, que ha sigut l’últim que s’ha dissenyat i ajustat: 

 

CONSUM ENERGÈTIC 

MODEL DB 

CONSUM ENERGÈTIC 

FACTURES REALS 

Electricitat 5.284,8 kWh 5.269,0 kWh 

Gasoil 

(Calef.+ACS) 
12.638,8 kWh 12.475,0 kWh 

Aigua 109,9 m3 147,6 m3 

Figura 39: Taula resum comparativa dels resultats del model dissenyat amb DB amb els reals de les factures. 

Com es pot comprovar observant la taula de resultats anterior, en l’últim model dissenyat i 

simulat, els valors obtinguts de consum s’aproximen molt als de les factures, sobretot pel cas 

de l’electricitat i el gasoil per a calefacció i aigua calenta, i també encara que amb certa menor 

mesura pel cas del consum d’aigua. Un cop constatat aquesta semblança a la realitat, es 

procedeix a repetir l’última simulació però ara realitzant-la amb caràcter horari, ja que aquests 

valors de consum són els que interessaran per al dimensionament de la instal·lació solar FV.  
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Els gràfics amb les dades de consums enrgètics totals, càrregues de ventilació, calefacció i 

separades per fonts o els balanços tèrmics, dades climàtiques i  emissions de CO2 de la casa, 

tant horaris, diaris i mensuals, per un període d’un any, es poden trobar a l’annex del projecte. 

3.7. Dimensionament inicial de la instal·lació 

La instal·lació FV que es pretén implementar en l’habitatge té l’objectiu de reduir en la major 

mesura possible el consum elèctric que s’ha d’importar de la xarxa de distribució externa i en 

conseqüència reduir la factura associada a aquest consum amb la companyia distribuïdora. 

No es pretén en cap cas que la instal·lació sigui substitutiva ni total ni parcialment de la caldera 

de gasoil, la qual seguirà utilitzant-se per a la calefacció i per a l’escalfament de l’ACS. Com 

es pot veure en la figura següent extreta del model dissenyat amb el DB, el consum de gasoil 

per a la calefacció varia significativament durant l’any, però el consum tan de gasoil per ACS 

com l’elèctric total, en taronja i roig, es mantenen més o menys constant durant tots els dies (i 

el software els considera constants per a tots ells a l’hora de realitzar la simulació del model). 

 

Figura 40: Consus calef. (gasoil) blau, ACS (gasoil) taronja, i total electricitat en roig [kW] mitjans horaris en 1 any. 

Aquest consum elèctric que es considera constant durant tots els dies de l’any, només fent 

una lleugera distinció entre dies laborables i caps de setmana, òbviament no ho és per totes 

les hores, sinó que és molt més gran en les de major ocupació de la casa, que solen ser les 

primeres del matí (entre 6.30 i 10.00) i les de la tarda/vespre, de les 18.00, que són les estones 

en que tots els habitants solen estar dins l’edifici i necessiten fer ús dels aparells elèctrics i de 

la il·luminació artificial, ja que són també les hores amb menys o nul·la llum natural. En la 

següent gràfica es representa el consum elèctric total horari per un dia tipus de la instal·lació: 
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Figura 41: Consum d’electricitat total per hores en un dia tipus de l’habitatge unifamiliar. 

El consum de la figura s’ha calculat fent la mitjana ponderada entre els 5 dies laborables i els 

2 del cap de setmana, que presenten lleugeres diferències entre els dos. Com s’hi pot 

observar, el consum pic es situa al voltant dels 4,5 kW de potència, tan pel del matí com el del 

vespre (una mica inferior, aproximadament 4 kW), i el consum mitjà horari sense tenir en 

compte les hores nocturnes de son ronda els 2,2 kW. Es decideix dimensionar la instal·lació 

fotovoltaica per cobrir el màxim possible d’aquest consum en tot moment del dia, intentant 

intercanviar energia amb la xarxa de distribució només quan això sigui estrictament necessari. 

Es disposa d’una superfície útil de 65 m2 per a instal·lar les plaques en la cara sud de la 

coberta inclinada de la casa, com es pot veure en la següent imatge: 

 

Figura 42: Vista àrea de la casa amb la zona potencial de col·locar els panells (cara sud teulada) pintada de blau. 

Pels panells integrats en la façana de silici amorf, la superfície que es preten instal·lar és de 

20,54 m2, corresponent a les finestres i finestrals pintats en roig de la figura següent. La resta 

de finestrals de la part frontal (balcons 2 plantes) s’han desestimat ja que estan enfonsats cap 

a dins de la façana i la incidència directa de radiació és molt més baixa. 
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Figura 43: Vista frontal de la casa amb la zona potencial de col·locar els panells o vidres FV pintada de roig. 

3.8. Tecnologia prevista 

En el present apartat es fa una justificació i petita descripció dels equips que han estat escollits 

per a formar la instal·lació solar fotovoltaica, posant el punt de mira en els elements 

fonamentals de la instal·lació, que són: els panells fotovoltaics, l’inversor i les bateries per a 

l’emmagatzematge d’energia, així com també l’estructura necessària per a suportar els 

mòduls de forma adequada tan pel cas dels panells de la teulada com pels que s’integraran 

en la façana de l’habitatge. 

3.8.1. Panells fotovoltaics 

Pel present projecte s’ha optat per considerar panells fotovoltaics de dos tipus diferents, 

segons les propietats que presenten cadascun d’ells i que millor s’adeqüen a les necessitats 

de cada tipus de sistema FV que es pretén instal·lar en l’habitatge unifamiliar.  

En primer lloc, per la instal·lació convencional en la teulada s’opta per plaques opaques de 

silici cristal·lí, ja que són a dia d’avui els que permeten assolir eficiències més altes al preu 

més raonable i amb la major fiabilitat, tal i com s’ha comentat en l’apartat d’estudi de l’estat de 

l’art. Dins d’ells s’ha optat pels monocristal·lins (Si-mono), que a pesar de tenir un preu més 

alt que els policristal·lins, les majors eficiències que poden assolir els primers es considera 

que justifica la major inversió inicial requerida. 

Per altra banda, per la instal·lació BIPV que es vol integrar als finestrals (envidriats) de la 

façana frontal de la casa es decideix optar per panells de 2a generació, de tipus 

semitransparent, els quals s’adaptaran millor als requeriments de transparència que els de 

silici cristal·lí, alhora de garantir també una bona eficàcia. Dintre d’aquests, s’ha decidit 

decantar-se pels de silici amorf (a-Si), que són els més usats per a aquest tipus de solucions 

integrades i amb unes propietats que s’adeqüen perfectament als requeriments principals. 
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3.8.1.1. Panells coberta (Silici cristal·lí) 

Dins els panells de silici monocristal·lí, s’ha realitzat un petit estudi de mercat i finalment s’ha 

decidit fer un comparatiu entre tres models de panells potencials, tots tres de fabricants 

xinesos, país el qual s’ha convertit des de fa uns anys en el primer productor mundial d’aquest 

component. Els tres models de plaques mono-Si garanteixen una bona eficiència i propietats 

a un preu més que raonable. 

Els models escollits per a la comparació han estat els següents: en primer lloc els panells 

Hershey-Power HS144-M-375-450W, amb una potència nominal escollida de 430 W. En 

segon lloc, els panells de la marca GCLSI  i model GCL-M6/72H 380-415, en concret els de 

potència nominal 415 W. I per últim les plaques de la marca i model Risen Energy RSM156-

6-430-455M, escollint més concretament els de 430 W de potència nominal. A la taula següent 

es recullen les propietats principals de cadascun d’ells: 

MODEL PANELL: 
HS144-M-

430W 
GCL-M6/72H 

415 
RSM156-
6-430M 

Potència màxima PMPP (W) 430 415 430 

Eficiència màxima del panell (%) 21,4 19,2 19,8 

Altura/Gruix  (m) 40,000 35,000 40,000 

Longitud (m) 2,094 1,980 2,178 

Amplada (m) 1,038 1,000 0,996 

Superfície (m2) 2,174 1,980 2,169 

Pes (kg) 23,0 22,2 25,5 

Tensió punt de màxima potència UMPP (V) 40,96 39,8 43,6 

Intensitat punt de màxima potència IMPP (A) 10,5 9,55 9,87 

Tensió de circuit obert UOC (V) 49,3 48,2 52,38 

Intensitat de curtcircuit ICC (A) 11,1 10,13 10,47 

Temperatura normal d’operació NMOT± 2ºC 45 45 44 

Coeficient de variació de potència amb la 
temperatura ɣ (%/ºC) 

-0,39 -0,39 -0,37 

Coeficient de variació de tensió amb la 
temperatura β (%/ºC) 

-0,32 -0,30 -0,29 

Coeficient de variació d’intensitat amb la 
temperatura α (%/ºC) 

0,055 0,060 0,050 

Preu aproximat (€/Wp) 0,205 0,216 0,195 

Figura 44: Taula comparativa de les alternatives de panells FV de silici monocristal·lí. 
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Un cop havent vist les propietats de cadascun d’ells, s’ha decidit decantar-se pels panells de 

Hershey-Power HS144-M-430W, que són els que presenten una major eficiència teòrica, 

alhora que presenten unes bones propietats i prestacions generals, amb un pes i preu 

continguts. 

Tot i que el projecte va a favor d’augmentar la sostenibilitat, reduint l’impacte ambiental i les 

emissions d’instal·lacions convencionals com les de l’habitatge unifamiliar, aquí es planteja 

una disjuntiva, ja que el fet d’importar els panells des de la xina també té un impacte 

mediambiental alt. A pesar d’això, s’han buscat alternatives de producció europea i els preus 

es situaven al voltant dels 120-140 €/panell, molt per sobre dels 85-90 €/panell de les 

alternatives xineses estudiades, i per això s’ha desestimat aquesta possibilitat. 

3.8.1.2. Panells façana (Silici amorf) 

Pels panells de silici amorf que volen ser substitutius dels finestrals dels menjadors i cuines 

de la primera planta, i de les habitacions i sales d’estar de la segona planta, tots a la part 

frontal de l’edifici (cara sud), s’ha decidit implementar les solucions d’aquest tipus que aporta 

l’empresa espanyola Onyx Solar, amb un ampli ventall de possibilitats  relacionats amb les 

solucions BIPV. 

El vidre fotovoltaic de silici amorf que ofereix Onyx es pot personalitzar al 100% en funció de 

les necessitats específiques del projecte. Ofereixen quatre gammes de vidre en funció de la 

transparència d’aquest: Opac, Transparència Baixa, Transparència Mitjana i Transparència 

Alta. Les transparències, transmitàncies i potències pic de generació, entre altres, es poden 

veure resumides en la següent taula i també en detall a l’annex del projecte: 

Gama de vidre a-Si 
Transpa- 

rència [%] 

Potència 

Pic [W/m2] 

SHGC (Rad. 

Admesa) [%] 

Transmitància 

Vidre U [W/m2K] 

Opac 0,0 57,6 5 - 22 1,0 - 5,7 

Transparència Baixa 10,0 40,0 9 - 29 1,0 - 5,7 

Transparència Mitjana 20,0 34,0 12 - 34 1,0 - 5,7 

Transparència Alta 30,0 28,0 17 - 41 1,0 - 5,7 

Figura 45: Propietats vidre fotovoltaic de silici amorf (a-Si) en les diferents games. Font: Onyx Solar. 

D’entre aquestes opcions, es decideix optar pels vidres de Transparència Alta, d’un 30%, ja 

que es busca que en les estàncies on s’instal·laran els vidres de silici amorf continuï entrant-

hi la màxima llum solar possible, que a més és una de les principals formes naturals d’escalfar 

la casa durant les hores centrals dels dies assolellats d’hivern. Tot i la considerable 

transparència que els vidres mantindran, podran aportar, com es pot veure en la figura 

anterior, una potència pic de 28 W/m2, que encara que està lluny de les potències/àrea dels 

panells convencionals de silici cristal·lí de la teulada, no és un valor gens menyspreable. 
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3.8.2. Inversor 

L’inversor de la instal·lació fotovoltaica s’escull basant-se en la potència màxima que pot 

suportar. Aquesta potència màxima normalment és aproximadament d’un 25% més respecte 

a la potència nominal de l’inversor. Com que la potència de pic màxima instal·lada pel conjunt 

de les plaques de la teulada i les de la façana frontal de la casa és de 4,3 kW, un inversor amb 

una potència nominal de 4 kW és suficient per a suportar una potència de fins a 5 kW.  

Un cop sabent la potència nominal requerida, s’ha decidit apostar per l’inversor SUN2000-

4KTL M0, de la marca xinesa HUAWEI-SOLAR, segurament la marca amb major número de 

vendes d’aquests components a nivell mundial en l’actualitat, ja que ofereix unes grans 

prestacions a preus bastant econòmics. Tot i haver valorat com en el cas dels panells alguna 

altra alternativa europea, l’important diferència econòmica a favor del inversor HUAWEI ha fet 

decantar-se finalment per aquest. 

MODEL HUAWEI SUN2000-4KTL M0 

Potència Nominal (kW) 4,0 

Pes (kg) 17,0 

Dimensions W x L x H (mm) 525 x 470 x 166 

Eficiència màxima, EU (%) 98,3 

Entrada 

Max. Tensió (Vdc) 1,1  

Rang Voltatge Operació (V) 140 - 980 

Nº seguidors MPP 2 

Màx. Intensitat per MPP (A) 11,0 

Màx. Intensitat Curtcircuit (A) 15,0 

Sortida 

Potència nominal (kW) 4,0 

Potència màxima aparent (kVA) 4,4 

Màx. Intensitat eficaç (A) 6,8 

Tensió (Vac) 220/380 / 230/400, 3W/ N+PE 

Freqüència (Hz) 50 / 60 

Factor de potència 0,8 

Figura 46: Taula de propietats de l’inversor seleccionat per a la instal·lació. 
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3.8.3. Estructura i suports 

Un cop escollits els models i propietats dels principals components, es necessita definir com 

es pensa col·locar els panells sobre l’estructura de l’edifici. Per les plaques dels finestrals 

frontals (solució BIPV) no hi ha discussió, els panells aniran col·locats on ara hi ha les 

obertures per a les finestres de vidre convencional, amb la mateixa inclinació (vertical, de 90º) 

que la façana frontal. 

Per altra banda, respecte les plaques de la teulada s’ha de decidir si es volen instal·lar 

directament sobre la coberta, amb la mateixa inclinació que aquesta, que com s’ha vist 

anteriorment és de 17º respecte a l’horitzontal, o bé si es volen muntar sobre una estructura 

auxiliar que els hi proporcioni una inclinació addicional que s’aproximi a la òptima. Encara que 

la primera opció tingui un impacte ambiental lleugerament inferior i en termes de disseny quedi 

més ben integrada en l’edifici, es decideix apostar per la segona opció, donant una inclinació 

addicional als panells per a buscar assolir una eficiència major. 

Aquesta inclinació òptima dels panells respecte a l’horitzontal, per a latituds com la de Berga 

(42,10º) es situa cap els 30º. Per aquesta inclinació de les plaques es maximitzen les Hores 

Solars Pic (HSP), una magnitud que fa referència a les hores mitjanes per dia que es percep 

una irradiació de 1000 W/m2. Aquest paràmetre ens permet calcular de forma senzilla l’energia 

rebuda en un període de temps en la instal·lació FV 51. 

A pesar que l’angle que maximitzi l’energia rebuda sigui 30º, això no el converteix en el més 

interessant per la instal·lació concreta del projecte. Un angle proper a aquest òptim fa que es 

maximitzi la mitjana anual de HSP, però també accentua les diferències entre els mesos de 

menor irradiació (hivern) i els de major (estiu). Per a angles superiors com 45º o 60º, la mitjana 

anual d’HSP és lleugerament inferior però les diferències entres estacions també son menors, 

degut a que amb majors inclinacions de panell es capta més radiació solar en els mesos en 

els quals el sol està més baix i els seus raig incideixen més obliquament.  

En la taula següent es recullen per a la ciutat de Berga les hores solar pic per cadascun dels 

mesos de l’any i la mitjana de tots ells, en funció de la inclinació en la qual es situen les plaques 

respecte a la horitzontal. Les dades de la taula per cada inclinació i mes de l’any són la mitjana 

de les dades obtingudes de 2 fonts diferents: Fusión Energía Solar 52 i HM Sistemas 53, per 

comprovar que siguin semblants entre elles i així donar un punt més de veracitat als resultats 

obtinguts d’aquest paràmetre. 
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HSP BERGA SEGONS INCLINACIÓ 

Mes 15º 30º 45º 60º 

1-Gener 2,2396 2,4988 2,5967 2,60965 

2-Febrer 3,1651 3,4356 3,5167 3,40825 

3-Març 4,1142 4,3346 4,2609 3,9669 

4-Abril 4,9055 4,9510 4,7221 4,17175 

5-Maig 5,5083 5,3494 4,9254 4,1309 

6-Juny 5,9540 5,7226 5,1445 4,21975 

7-Juliol 6,3963 6,2733 5,7198 4,7972 

8-Agost 5,5660 5,6179 5,3599 4,7416 

9-Setembre 4,7395 5,0305 5,0305 4,73945 

10-Octubre 3,7209 4,1514 4,3360 4,27445 

11-Novembre 2,5831 2,9521 3,1777 3,19815 

12-Desembre 2,0479 2,3452 2,5103 2,5432 

MITJA ANUAL 4,2450 4,3885 4,2750 3,9001 

Figura 47: Taula resum dels valors d’HSP segons inclinació panells i més de l’any. 

Les dades de la taula anterior també es representen de forma gràfica, perquè es pugui 

observar de forma més explícita l’explicat anteriorment respecte a les inclinacions dels panells 

i l’efecte d’aquestes en la obtenció d’energia segons l’època de l’any: 

 
Figura 48: Taula resum dels valors d’HSP segons inclinació panells i més de l’any. 

Com s’hi pot observar, en anar augmentant l’angle d’inclinació dels panells de la coberta el 

pic de generació (HSP màximes) disminueix, però la corba presenta també un desnivell menor 

i una diferència entre els mesos d’estiu i hivern inferior. Un cop analitzat això, i havent vist en 

apartats anteriors que el consum elèctric de la instal·lació és bastant constant en el temps 

durant els dies de l’any, es decideix que els panells de la teulada es col·locaran amb un angle 

d’inclinació respecte l’horitzontal de 45º, uns 28º addicionals respecte la coberta inclinada, 

amb l’objectiu de tenir una generació més eficient en els mesos de menor irradiació, però 

tampoc sense allunyar-se massa de l’angle òptim de 30º absoluts. 
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3.9. Separació entre files de panells i dimensionament 

final del sistema FV 

Una vegada havent escollit l’angle d’inclinació de les plaques, el següent que cal fer és calcular 

la distància entre les diferents files d’aquests panells que es col·locaran a la cara sud de la 

coberta inclinada. Aquesta cara de la teulada està orientada al sud-oest, com s’ha vist amb 

anterioritat, a uns 13º del sud de coordenades. No obstant, els panells que s’instal·lin en 

aquesta coberta es situaran en files orientades totalment cap al sud.  

Com que s’ha decidit que les plaques es muntaran amb una inclinació addicional respecte la 

teulada, s’ha de calcular la distància mínima entre elles per evitar que algunes provoquin 

ombres en les altres, el que podria causar un curtcircuit en el panell i fer que una bona part 

del sistema es desconnectés i deixés de produir electricitat. Aquesta separació mínima entre 

files de plaques ha de ser tal que garanteixi l’absència d’ombrejats entre les 10.00 i les 12.00 

hores en el solstici d’hivern, el 21 de desembre, que és el moment de l’any en el qual el sol 

està més baix i els seus raigs arriben menys perpendicularment a la superfície terrestre 54. 

Es calcula aquesta distància mínima requerida entre files de dues formes diferents, la primera 

de manera manual seguint les fórmules que s’utilitzen normalment per a aquest fi i la segona 

utilitzant una calculadora online, que introduint les dades de localització geogràfica i els 

paràmetres dels panells a instal·lar i de la coberta ja et retorna la distància mínima i 

recomanable a deixar.  

Pels 2 casos, abans de fer el càlcul s’ha de decidir si les plaques s’instal·laran amb la seva 

aresta curta tocant la teulada (“verticalment”) o suportant-se sobre l’aresta més curta 

(“horitzontalment”), ja que això òbviament tindrà un efecte sobre l’ombra projectada. S’escull 

decantar-se per aquesta última opció, per temes d’optimització de l’espai en la coberta i també 

perquè d’aquesta manera els panells quedaran més ben integrats en la casa. Així, es 

procedeix a calcular la distància mínima: 

 

Figura 49: Angles principals que intervenen en el càlcul de separació dels panells. Font: BIRT LH 54. 
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En el cas sota estudi s’adapten els angles de la figura anterior al cas de teulada o coberta 

inclinada. L’angle β=45º, i l’angle α en l’altura mínima del sol es calcula com α=(90º-Latitud)-

23,5º, és a dir pel cas de Berga tenim: α=90-42,1-23,5=24,4º. Ara ja procedim a calcular la 

distància mínima mitjançant les següents equacions, agafant com a llargada (l) l’amplada o 

mesura curta del panell, que serà la que no vagi recolzada en la coberta: 

𝑠′ = 𝑙 ∗ cos 𝛽 = 1,038 ∗ cos(45º) = 0,7340 𝑚 

ℎ = 𝑙 ∗ sin 𝛽 = 1,038 ∗ sin(45º) = 0,7340 𝑚 

𝑠 =
ℎ

tan 𝛼
= 1,6143 𝑚 

𝑑 = 𝑠 + 𝑠′ = 2,3843 𝑚 

Aquesta longitud d’ombrejat “d” calculada es dona en la projecció del raig solar sobre la base 

horitzontal de suport dels panells. No obstant, no serà la distància útil a tenir en compte , “du”, 

ja que aquesta ha de donar-se sobre la perpendicular a la línia de suport o recolzament est-

oest dels panells, la qual forma un angle amb la projecció solar igual al seu azimut a l’hora del 

càlcul, és a dir, a les 10.00 hores. La distància corregida final es calcula doncs com: 

𝑑𝑢 = 𝑑 ∗ cos(45º) = 1,6605 𝑚 

Els 1,6605 metres obtinguts es comparen amb els que proporciona la calculadora online de 

Monsolar 55, la qual proporcionant la latitud de la localització, l’angle d’inclinació de la teulada 

i les mesures del panell ja et retorna la distància mínima i la distància recomanada a guardar 

entre files de panells. Els resultats, que es poden veure en més detall a l’annex, es recullen 

en la taula següent:  

 

Càlcul Segons 

Fórmules 

Calculadora Online 

MONSOLAR 

Distància mínima entre panells  1,6605 m 1,469 m 

Distància recomanable entre panells - 1,837 m 

Figura 50: Resum resultats distància de separació entre files de plaques FV. 

Amb aquests resultats a la mà, es decideix que es guardarà com a mínim la major distància 

d’entre les tres obtingudes, és a dir, els 1,837 metres, per assegurar-nos que les ombres no 

tinguin cap mena d’influència en el bon funcionament de la nova instal·lació fotovoltaica. Un 

cop vist això, es fa un primer dimensionament a escala dels panells en la teulada de la casa, 

intentant-ne col·locar els màxims possibles. 
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Figura 51: Disposició planejada dels panells FV en la coberta inclinada de l’edifici. Creació pròpia AutoCAD. 

Com s’hi pot observar, deixant uns 2 metres de separació entre les files de panells solars, 

amb marge de sobres respecte la distància recomanable calculada, cabrien de forma òptima 

en la cara sud-oest de l’habitatge unes 10 plaques del model escollit (Hershey-Power HS144-

M-430W), el que suposaria una potència total instal·lada de 4,3 kW. Això, juntament amb els 

20,54 m2 de vidre de silici amorf en la façana, a raó de 28 W/m2, que suposen una potència 

de 0,57512 kW, faria que la potència pic instal·lada en total es situï en els 4,88 kW. 

3.10.  Disseny de la instal·lació (PVSyst) 

Un cop amb la instal·lació completament pre-dimensionada, plantejada esquemàticament i 

amb els models dels principals components definits, es procedeix a realitzar el disseny 

d’aquesta el més pròxima a la realitat possible, amb l’ajuda d’un software especial per aquesta 

finalitat i segurament el més usat per dissenyar instal·lacions solars FV com ho és el PVSyst. 

El primer que s’ha de fer en el programa és definir la localització de la instal·lació, amb els 

seus paràmetres i introduint també el fitxer de dades climàtiques obtingut prèviament amb el 

PVGIS (*.TMY). Això es fa així per poder comparar les dades horàries de consums energètics 

obtingudes amb el DesginBuilder amb les de generació dels panells FV que proporciona els 

PVSyst, ja que si es fes amb 2 fitxers diferents l’anàlisi perd bona part de la seva rigorositat.  

Havent fet això, el pas següent és definir el sistema de generació FV. En primer lloc, es 

determina el model de panell solar i inversor que s’instal·larà, que com s’ha comentat en 

l’apartat de tecnologia prevista és el HS144-M-430W de Hershey-Power en el cas de les 

plaques, i el SUN2000-4KTL-M0 de Huawei en el de l’inversor.  Posteriorment, cal determinar 

altres paràmetres de gran rellevància com la disposició dels panells en la coberta, és a dir, 

com es situaran i interconnectaran aquests per a la producció energètica.   
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Al disposar l’inversor de 2 seguidors de punts de màxima potència o “Maximum Power Point 

Trackers” (MPPT), el que indica que admet 2 entrades de subcamps fotovoltaics provinents 

de la zona de panells solars, pels quals l’inversor buscaria maximitzar la seva potència 

generada, es decideix que es disposaran els panells en dos agrupacions en cadena (o 

“strings”) de 5 panells interconnectats en sèrie cadascun d’ells. La potència nominal de les 2 

agrupacions en cadena serà de 2,15 kW, per a un total instal·lat de 4,3 kW. 

Amb totes aquestes dades introduïdes, ens queda definir els últims paràmetres rellevants com 

la inclinació dels panells: de 28º respecte a la teulada de 17º, que suposa un total de 45º amb 

la horitzontal, o la seva orientació respecte al sud geogràfic (azimut solar), que com s’ha vist 

és de 0º ja que els panells s’orienten totalment cap el sud de coordenades. Per últim, no es 

considerarà la opció del PVSyst que permet dissenyar en 3D els edificis adjacents al habitatge 

i les ombres que aquests podrien projectar en algun moment en la instal·lació, ja que a banda 

i banda els edificis es troben a més de 10 metres de distància i tenen una altura igual o inferior 

a la casa, que fa que en cap cas puguin tenir una afectació sobre els panells que s’instal·laran. 

En acabar de definir tots els paràmetres de la instal·lació esmentats, i alguns altres de 

complementaris, ja es pot procedir a inicialitzar la simulació de la instal·lació amb el software, 

de la qual s’obtindran les dades de generació energètica dels panells tan horàries com 

mensuals o anuals, els rendiments segons l’època de l’any, les pèrdues energètiques que s’hi 

produeixen, o la temperatura del conjunt en funció de la irradiància efectiva, entre d’altres. 

L’informe complet de resultats extret del PVSyst es pot veure en els annexos del projecte, 

però els gràfics de resultats més rellevants obtinguts també es presenten a continuació: 

 
Figura 52: Producció normalitzada de la instal·lació FV coberta segons el mes de l’any. Font: PVSyst. 
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Figura 53: Índex de rendiment (PR) de la instal·lació FV coberta segons el mes de l’any. Font: PVSyst. 

 

 

Figura 54: Temperatura conjunt panells sistema [ºC] en funció d’irradiància efectiva incident [W/m2]. Font: PVSyst. 
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Figura 55: Energia generada diàriament [kWh/dia] a la sortida del sist. FV de la coberta inclinada. Font: PVSyst. 

Com s’hi pot observar, es comprova, tal i com era d’esperar, que l’energia generada pels 

panells és major en els mesos centrals de l’any (estiu), quan la irradiància incident és major i 

es té un major nombre de hores solars pic (HSP). Però en aquests mesos de major producció, 

si es posa atenció en la primera figura, es pot observar també com tant les pèrdues en els 

panells com en els inversors són més altes, tant en termes absoluts com relatius respecte a 

la producció energètica total. 

Això té una repercussió òbvia en el rendiment del sistema FV, el qual serà lleugerament més 

baix en els mesos de major producció energètica. S’observa en claredat en fixar-se en la 

segona figura de les acabades de presentar (veure figura 53), en la que es representa l’índex 

de rendiment de la instal·lació (o “Performance Ratio”, PR), en funció del mes de l’any. Això 

també té relació amb la inclinació escollida dels panells de 45º, que minimitza les diferències 

entre els màxims i mínims de generació però també fa que els panells no generin el màxim 

d’energia possible (òptim) en els mesos més favorables d’estiu. 

En les dues últimes figures s'hi representa, en primer lloc, com varia la temperatura dels 

panells en funció de la irradiància incident, que és una relació que segueix una tendència 

directament proporcional on a major irradiació major és la temperatura del conjunt de plaques 

FV. I en la última s'hi pot veure la gràfica de l'energia generada diàriament en tot l'any a la 

sortida de la instal·lació. Aquesta segueix la mateixa tendència general de la producció 

mensual de ser major en els mesos més càlids i viceversa, però dins d'aquests hi ha pics i 

valls molt importants a la gràfica en funció de si el dia és clar i assolellat, o bé amb el cel 

parcialment o totalment ennuvolat i/o amb precipitació de pluja. 
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3.11.  Anàlisi i viabilitat econòmica del dimensionament 

escollit 

Per a realitzar aquest primer estudi i anàlisi s’ha dimensionat la instal·lació a la màxima 

capacitat que admet la coberta de l’habitatge. És a dir, els 10 panells de silici monocristal·lí 

que s’ha comentat prèviament, amb la potència nominal instal·lada total de 4,30 kW. Les 

dades de generació energètica horària d’aquestes plaques s’han obtingut en simular el 

sistema FV amb el PVSyst durant el període de simulació d’1 any i exportar-les posteriorment 

en un fitxer *.CSV (Excel). Per a estimar la generació dels panells de la façana, ja que el 

sistema dissenyat amb el PVSyst no els contempla, el que s’ha fet ha estat el següent: 

En primer lloc, s’ha calculat la mitjana anual de hores solars de pic (HSP) per a una inclinació 

de 90º, com està disposada la façana frontal de la casa (vertical), i s’ha comparat amb la 

mitjana anual de HSP per a la inclinació de les plaques de la coberta, de 45º, que ja s’havia 

calculat i presentat en la taula de l’apartat 3.8.4 d’estructura i suports. Un cop amb les dues 

mitjanes calculades, es divideix la de 90º entre la de 45º per a obtenir un factor (ɣ) que ens 

permeti aproximar la generació en els vidres de silici amorf de la façana: 

Mitjana Anual HSP Berga 45º 4,27501 

Mitjana Anual HSP Berga 90º 2,49937 

ɣ = HSP 90º / HSP 45º 0,58465 

Figura 56: Taula resum dels valors mitjans d’HSP segons inclinació panells i factor gamma calculat. 

Amb aquest factor ɣ calculat, s’agafa la columna de la generació horària anual dels panells en 

coberta extreta del PVSyst, i es multiplica pel factor i per la potència nominal instal·lada en la 

façana (0,57512 kW) i es divideix per la potència nominal instal·lada a la teulada (4,3 kW), 

obtenint així una columna de generació energètica horària anual del vidre de silici amorf, que 

si bé és cert que no serà un càlcul molt precís, és suficient per una estimació propera a la 

realitat de la generació, ja que al ser la potència instal·lada en la façana molt inferior a la 

instal·lada en la teulada, això no afectarà massa ni als resultats energètics finals ni tampoc als 

càlculs econòmics. 

Un cop es tenen les dues columnes de generació horària dels panells, tant les de la coberta 

inclinada com les de la façana, es procedeix a sumar-les per a obtenir una columna final amb 

la producció energètica horària total de la instal·lació fotovoltaica completa de l’edifici en l’any 

sota estudi. Amb aquestes dades finals de generació FV obtingudes, ja es pot passar a 

comparar-les amb les dades de consum o demanda energètica total horària de la casa, que 

s’han extret anteriorment del model creat amb el DesignBuilder.  
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En la taula i gràfic següents es recullen els totals anuals generats amb els panells i vidres 

fotovoltaics, i es comparen amb el consum elèctric total anual que hi hauria si la casa estigués 

ocupada els 365 dies de l’any, extret del DesignBuilder: 

Producció Elèctrica Panells c-Si Teulada 7.233,75 kWh 

Producció Elèctrica Vidres a-SI Façana 565,65 kWh 

Producció Elèctrica TOTAL FV 7.799,39 kWh 

Consum Elèctric TOTAL Anual 14.534,45 kWh 

Figura 57: Producció elèctrica total anual dels sistemes FV i comparació amb la demanda elèctrica total. 

 

Figura 58: Representació gràfica del % de la demanda d’electricitat que es pot cobrir amb els 2 sistemes FV. 

Com queda clarament reflectit en les figures, dimensionant la instal·lació fotovoltaica a la 

màxima capacitat de la coberta (amb els 10 panells, PN,TOT=4,88 kW) s’aconsegueix cobrir un 

54% del total de la demanda anual d’electricitat de l’habitatge. Aquí sorgeix un primer dubte o 

plantejament important: interessa dimensionar com s’ha fet la instal·lació al màxim de 

capacitat, o bé seria una opció més beneficiosa si s’instal·len un nombre menor de plaques? 

Un cop vistes aquestes produccions totals anuals d’energia amb els panells i comparades 

amb la demanda total es procedeix a fer una altra comparativa més intensiva i detallada entre 

aquests 2 paràmetres. Per a fer-ho, s’agafen totes les 8.760 files de dades horàries anuals 

generades pel PVSyst, i es filtren per dia i mes. Així es pot calcular la mitjana de producció 

elèctrica FV en les 24 franges horàries del dia per cadascun dels 12 mesos de l’any i també 

la mitjana total anual. El resultat obtingut és el que es pot veure a continuació: 
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HORA 
CONS. 
ELÈC.  
[kW] 

PRODUCCIÓ ELÈCTRICA TOTAL INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA [kW] 

Gen. Feb. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago.  Set. Oct. Nov. Des. MITJANA ANUAL 

1 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,11 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 

8 4,11 0,00 0,00 0,00 0,17 0,30 0,32 0,28 0,19 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 

9 4,31 0,00 0,18 0,66 0,85 1,08 1,09 0,98 0,88 0,89 0,73 0,34 0,00 0,64 

10 3,69 1,11 1,23 1,60 1,73 1,98 2,03 1,78 1,65 1,65 1,56 1,50 1,14 1,58 

11 0,73 1,98 2,00 2,50 2,69 2,57 2,77 2,51 2,39 2,36 2,13 2,30 1,82 2,34 

12 1,04 2,55 2,52 3,08 3,11 2,98 3,11 3,12 2,81 2,90 2,51 2,86 2,39 2,83 

13 1,04 3,05 2,90 3,04 3,22 3,46 3,33 3,37 3,30 3,18 2,83 3,07 2,84 3,13 

14 1,04 3,01 3,00 2,85 3,20 3,40 3,16 3,48 3,34 3,21 2,70 3,04 2,83 3,10 

15 1,04 3,01 2,50 2,89 2,77 2,73 2,98 3,40 3,14 3,26 2,50 2,90 2,76 2,90 

16 0,73 2,65 2,32 2,39 2,57 2,32 2,33 2,97 2,90 2,31 2,11 2,36 2,24 2,46 

17 1,47 1,85 1,80 1,85 2,06 2,14 1,88 2,46 2,20 1,82 1,60 1,59 1,55 1,90 

18 1,87 0,59 1,10 1,18 1,25 1,34 1,17 1,60 1,40 0,97 0,77 0,37 0,05 0,98 

19 2,69 0,01 0,12 0,41 0,51 0,55 0,52 0,66 0,59 0,30 0,04 0,00 0,00 0,31 

20 3,72 0,00 0,00 0,02 0,05 0,15 0,20 0,19 0,10 0,01 0,00 0,00 0,00 0,06 

21 3,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 3,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 2,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

24 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Figura 59: Taula de mitjanes de producció energètica FV horàries, per mesos i mitjanes anuals. 

Els resultats de producció energètica FV mitjana horària i la seva comparació amb la demanda 

elèctrica diària (la mitjana ponderada considerant el diferent consum entre laborables i caps 

de setmana) es pot veure gràficament en les dues figures que es presenten a continuació: 

 
Figura 60: Gràfica comparativa del consum elèctric mitjà horari amb la producció dels panells FV per mesos. 
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Figura 61: Gràfica comparativa del consum elèctric mitjà horari amb la producció dels panells FV mitjana anual. 

Seguint amb el dubte plantejat respecte a si ens interessa dimensionar al màxim la instal·lació 

o bé fer-ho només de forma parcial, és a dir, si seria millor opció instal·lar una superfície total 

de panells fotovoltaics més petita, fixant-se en les dues figures anteriors es pot observar de 

forma evident com existeix un desfasament important entre les hores de major producció 

energètica dels panells, les centrals del dia, i les hores de major demanda d’energia elèctrica 

que són les primeres del matí i últimes de la tarda i vespre.  

Aquest fenomen de desfasament, encara que s’instal·lés una potència menor de panells, 

seguiria donant-se de la mateixa forma, ja que la producció màxima continuaria sent en les 

hores centrals del dia, i a més el percentatge de demanda que es podria cobrir amb la 

fotovoltaica seria inferior al màxim calculat del 54%. És per això que es conclou que des d’un 

punt de vista estrictament tècnic, la opció més interessant és la de dimensionar la instal·lació 

a la màxima potència possible (major nombre de plaques), en l’espai òptim del que es disposa 

en l’edifici.  

Des del punt de vista econòmic però, com ja s’ha comentat amb anterioritat, no interessa que 

l’intercanvi amb la xarxa elèctrica de distribució sigui gaire alt, perquè la companyia ens paga 

l’energia sobrant abocada a un preu molt inferior al que s’ha de pagar si es necessita importar-

la d’aquesta, en instants de producció nul·la o insuficient dels panells FV 56.  

És per això que es procedeix a dur a terme un primer anàlisi econòmic que contempli diverses 

opcions de potències FV instal·lades, per veure quin d’ells surt més rentable i tenir així un altre 
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motiu per a justificar la decisió final de dimensionament del sistema. En concret es comparen 

les tres alternatives següents: 

1) Potència instal·lada màxima. Pnom,coberta = 4,30 kW (10 panells FV) 

2) Potència instal·lada mitjana. Pnom,coberta = 3,44 kW (8 panells FV) 

3) Potència instal·lada baixa. Pnom,coberta = 2,58 kW (6 panells FV) 

Per a fer-ho, es repeteix la simulació inicial que s’havia realitzat amb el PVSyst amb la potència 

instal·lada màxima, pels altres dos casos presentats. Un cop es tenen i processen les dades 

dels resultats dels 3 casos, es compara per cadascun d’ells la generació horària anual de la 

totalitat dels panells (coberta+vidre a-Si) amb la demanda elèctrica total. Es resta la columna 

de demanda de la de generació per obtenir unes dades horàries amb el desfasament 

energètic, que serà positiu quan la generació FV sigui major, cas en què l’excedent de 

producció s’abocarà a la xarxa, i negatiu quan la demanda sigui més alta, cas en que es 

requerirà comprar energia elèctrica de l’exterior. 

Com s’ha comentat, la instal·lació dissenyada està destinada a l’autoconsum amb excedents. 

La compensació d’excedents és un mecanisme que estableix que els consumidors amb 

instal·lacions fotovoltaiques connectades a xarxa poden rebre una compensació econòmica 

en la factura elèctrica pels seus excedents energètics abocats.  

El preu de l’excedent energètic serà establert per l’empresa comercialitzadora. Al finalitzar 

cada període de facturació, es porta a terme la lectura del comptador elèctric bidireccional i 

es descompten els excedents energètics de l’import de l’energia consumida de la xarxa. En el 

cas àmpliament majoritari i que s’aplica en el present projecte, en el qual l’usuari té contractat 

el subministrament amb una empresa comercialitzadora de referència, la valoració econòmica 

de l’energia intercanviada es farà de la següent forma: 

- L’excedent d’energia injectat a la xarxa serà valorat al preu mitjà horari restant-li el cost 

dels desviaments (CDSVh) definits en el RD 216/2014. Aquest preu de venda és 

transparent i es pot consultar en el Sistema de Información del Operador del Sistema 

(ESIOS) de la Red Eléctrica Española (REE).  

- L’energia comprada de la xarxa en moments de falta de subministrament energètic 

dels panells serà valorada al preu de la tarifa del PVPC (Preu Voluntari per al Petit 

Consumidor). 

Aquests dos preus, tant el de compra d’energia com el de venda d’excedents,  són fluctuants 

en el temps, i depenen de varis factors com són les condicions de subministrament i de 

producció en aquell moment, o el punt el que es troba el mercat energètic. Es pot veure 
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representada la seva evolució diària (en blau el preu de compra a la xarxa, i en verd el preu 

que et paga la companyia per l’excedent generat) en la gràfica següent: 

 

Figura 62: Preus de compra d’energia elèctrica a xarxa i de venda d’excedent generat. Font: ESIOS-REE 57. 

Com s’hi pot veure, la fluctuació comentada és constant amb el pas dels dies. Per a realitzar 

la comparativa econòmica esmentada entre les tres alternatives proposades, el que es fa és 

realitzar el càlcul de la mitjana aproximada dels dos preus en els darrers sis mesos, obtenint-

se els següents valors per a realitzar l’estudi: 

CONCEPTE COST MITJÀ APROXIMAT 

Preu Compra Energia de la Xarxa 0,150 €/kWh 

Preu Venda Excedent Generat a Xarxa 0,060 €/kWh 

Figura 63: Taula resum dels preus de venda de l’excedent generat i de compra de l’energia a xarxa considerats. 

S’agafa la columna de desfasament energètic que s’ha introduït en paràgrafs anteriors, que 

és la resta de la generació fotovoltaica menys la demanda elèctrica, i es multiplicant pel valor 

del preu de compra de l’energia a la xarxa, 0,150 €/kWh, si és negativa, i pel valor del preu de 

venda de l’excedent abocat a xarxa, 0,060 €/kWh, si és positiva. En acabat es fa un sumatori 

total de les 8670 hores de l’any i s’obté el cost total que tindrà realitzar aquest intercanvi 

energètic amb la xarxa, és a dir, el preu de compra de l’energia restant-li el que t’estalvies de 

comprar produint-ho amb els panells i la compensació que reps per l’excedent generat 
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(considerant una ocupació de la casa el 100% dels dies de l’any, com s’ha explicitat 

anteriorment). Això fa referència únicament al terme d’energia de la factura elèctrica amb la 

companyia distribuïdora, ja que la potència contractada no varia i aquest terme de potència 

es manté constant per a tots els casos. Els resultats es recullen en la següent taula: 

ALTERNATIVA D’ESTUDI COST ENERGIA ANUAL CASA 

1) 10 panells FV en coberta 1.387,53 € 

2)  8 panells FV en coberta 1.506,93 € 

3)  6 panells FV en coberta 1.634,07 € 

Situació Actual (sense generació FV) 2.180,17 € 

Figura 64: Taula resum del cost del terme d’energia de la factura elèctrica per les 3 alternatives d’estudi i l’actual. 

Si ens fixem en els resultats obtinguts, a primera vista podria semblar obvi que la opció que 

interessa més des del punt de vista econòmic és la primera, ja que és amb la que l’energia 

elèctrica consumida durant l’any té un cost associat més baix, i l’estalvi conseqüentment és 

més alt respecte a la situació actual. Però una potència instal·lada més gran també porta 

associada una inversió inicial requerida més alta, ja que s’han de comprar més plaques i un 

inversor de major capacitat, a part de més quantitats d’altres materials de la instal·lació 

elèctrica com cablejat, proteccions, etc.  

Per a poder realitzar una comparació realista que ens serveixi per a poder veure quina de les 

tres alternatives és més profitosa des del punt de vista econòmic, cal realitzar un anàlisi 

exhaustiu tenint en compte la inversió inicial requerida, i els fluxos de caixa anuals amb 

cadascuna de les opcions en un horitzó temporal d’entre 20 i 25 anys, que és el mínim temps 

aproximat de vida útil dels panells FV que s’instal·laran.  

En la taula següent es pot veure, de forma resumida, la inversió inicial requerida per a 

cadascuna de les alternatives, tot i que posteriorment en l’apartat de pressupost es farà una 

estimació del cost molt més detallada. 

 

Figura 65: Taula resum de la inversió inicial requerida per les 3 alternatives d’estudi. 
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Es pot observar com la diferència entre les opcions recau principalment en el nombre de 

plaques totals que s’instal·laran, diferent en les tres, el model d’inversor requerit segons la 

potència de cadascuna d’elles, i també la repercussió que una grandària major o menor del 

sistema tindrà en el cost d’altres conceptes com les estructures pels panells, el cablejat elèctric 

i quadre de proteccions, o per últim el cost de la mà d’obra requerit per a implementar-les. 

A continuació es detalla, per les diferents alternatives, l’estudi de viabilitat econòmica en un 

horitzó temporal de 20 anys, proper a la vida útil dels panells de silici cristal·lí (25 anys) i que 

s’ha considerat que és suficient per veure clarament les diferències entre les opcions. En 

aquest, s’ha considerat com a benefici econòmic anual l’estalvi que suposa la implantació dels 

panells i vidre fotovoltaic en la factura elèctrica, el qual s’ha vist anteriorment en el present 

apartat, i s’ha negligit el cost operacional anual del sistema, el qual és molt reduït ja que només 

s’ha de fer alguna revisió de manera molt puntual, a banda de realitzar una neteja general de 

les plaques cada certs mesos de funcionament, però que té un cost associat poc significatiu.  

En les últimes columnes obtingudes en les taules que es mostren a continuació, es pot 

observar ràpidament quant temps es tarda en amortitzar-se per complet la inversió inicial 

requerida, és a dir, quin període de retorn (“Payback”) té aquesta per a cadascuna de les 

opcions, així com el percentatge d’amortització d’aquesta inversió i l’estalvi al final de cada 

any considerat. Per a la primera d’aquestes alternatives de generació solar fotovoltaica 

plantejades, la dimensionada a potència màxima,  els resultats obtinguts són els següents: 

ALTERNATIVA 1 (10 plaques en coberta) 

Any Inversió Inicial [€] 
Estalvi 

Generació FV [€] 
Estalvi Net 

Acumulat [€] 
Amortització 
Inversió [%] 

Flux Total 
Acumulat [€] 

2021 -7.539,09 0,00 0,00 0,00% -7.539,09 

2022 0,00 792,64 792,64 10,51% -6.746,45 

2023 0,00 792,64 1.585,28 21,03% -5.953,81 

2024 0,00 792,64 2.377,92 31,54% -5.161,17 

2025 0,00 792,64 3.170,56 42,05% -4.368,53 

2026 0,00 792,64 3.963,20 52,57% -3.575,89 

2027 0,00 792,64 4.755,84 63,08% -2.783,25 

2028 0,00 792,64 5.548,48 73,60% -1.990,61 

2029 0,00 792,64 6.341,12 84,11% -1.197,97 

2030 0,00 792,64 7.133,76 94,62% -405,33 

2031 0,00 792,64 7.926,40 105,14% 387,31 

2032 0,00 792,64 8.719,04 115,65% 1.179,95 

2033 0,00 792,64 9.511,68 126,16% 1.972,59 

2034 0,00 792,64 10.304,32 136,68% 2.765,23 

2035 0,00 792,64 11.096,96 147,19% 3.557,87 

2036 0,00 792,64 11.889,60 157,71% 4.350,51 

2037 0,00 792,64 12.682,24 168,22% 5.143,15 

2038 0,00 792,64 13.474,88 178,73% 5.935,79 

2039 0,00 792,64 14.267,52 189,25% 6.728,43 

2040 0,00 792,64 15.060,16 199,76% 7.521,07 

2041 0,00 792,64 15.852,80 210,27% 8.313,71 

Figura 66: Fluxos de caixa (Cash flow) i amortització anual de la inversió de l’alternativa 1. 
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I per la 2a i la 3a alternatives, dimensionades a menor potència, els resultats són els següents: 

ALTERNATIVA 2 (8 plaques en coberta) 

Any Inversió Inicial [€] 
Estalvi 

Generació FV [€] 
Estalvi Net 

Acumulat [€] 
Amortització 
Inversió [%] 

Flux Total 
Acumulat [€] 

2021 -7.020,22 0,00 0,00 0,00% -7.020,22 

2022 0,00 673,24 673,24 8,93% -6.346,98 

2023 0,00 673,24 1.346,48 17,86% -5.673,74 

2024 0,00 673,24 2.019,72 26,79% -5.000,50 

2025 0,00 673,24 2.692,96 35,72% -4.327,26 

2026 0,00 673,24 3.366,20 44,65% -3.654,02 

2027 0,00 673,24 4.039,44 53,58% -2.980,78 

2028 0,00 673,24 4.712,68 62,51% -2.307,54 

2029 0,00 673,24 5.385,92 71,44% -1.634,30 

2030 0,00 673,24 6.059,16 80,37% -961,06 

2031 0,00 673,24 6.732,40 89,30% -287,82 

2032 0,00 673,24 7.405,64 98,23% 385,42 

2033 0,00 673,24 8.078,88 107,16% 1.058,66 

2034 0,00 673,24 8.752,12 116,09% 1.731,90 

2035 0,00 673,24 9.425,36 125,02% 2.405,14 

2036 0,00 673,24 10.098,60 133,95% 3.078,38 

2037 0,00 673,24 10.771,84 142,88% 3.751,62 

2038 0,00 673,24 11.445,08 151,81% 4.424,86 

2039 0,00 673,24 12.118,32 160,74% 5.098,10 

2040 0,00 673,24 12.791,56 169,67% 5.771,34 

2041 0,00 673,24 13.464,80 178,60% 6.444,58 

Figura 67: Fluxos de caixa (Cash flow) i amortització anual de la inversió de l’alternativa 2.  

ALTERNATIVA 3 (6 plaques en coberta) 

Any 
Inversió Inicial 

[€] 
Estalvi 

Generació FV [€] 
Estalvi Net 

Acumulat [€] 
Amortització 
Inversió [%] 

Flux Total 
Acumulat [€] 

2021 -6.510,65 0,00 0,00 0,00% -6.510,65 

2022 0,00 546,10 546,10 7,24% -5.964,55 

2023 0,00 546,10 1.092,20 14,49% -5.418,45 

2024 0,00 546,10 1.638,30 21,73% -4.872,35 

2025 0,00 546,10 2.184,40 28,97% -4.326,25 

2026 0,00 546,10 2.730,50 36,22% -3.780,15 

2027 0,00 546,10 3.276,60 43,46% -3.234,05 

2028 0,00 546,10 3.822,70 50,71% -2.687,95 

2029 0,00 546,10 4.368,80 57,95% -2.141,85 

2030 0,00 546,10 4.914,90 65,19% -1.595,75 

2031 0,00 546,10 5.461,00 72,44% -1.049,65 

2032 0,00 546,10 6.007,10 79,68% -503,55 

2033 0,00 546,10 6.553,20 86,92% 42,55 

2034 0,00 546,10 7.099,30 94,17% 588,65 

2035 0,00 546,10 7.645,40 101,41% 1.134,75 

2036 0,00 546,10 8.191,50 108,65% 1.680,85 

2037 0,00 546,10 8.737,60 115,90% 2.226,95 

2038 0,00 546,10 9.283,70 123,14% 2.773,05 

2039 0,00 546,10 9.829,80 130,38% 3.319,15 

2040 0,00 546,10 10.375,90 137,63% 3.865,25 

2041 0,00 546,10 10.922,00 144,87% 4.411,35 

Figura 68: Fluxos de caixa (Cash flow) i amortització anual de la inversió de l’alternativa 3. 
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Per a poder comparar-les millor, es recullen els resultats dels paràmetres d’anàlisi econòmic 

més rellevants en la taula comparativa resum següent: 

 Període de Retorn 

(PR) 

Retorn de la 

inversió (20 anys) 

Valor Actualitzat 

Net (VAN) (k=0,05) 

Alternativa - 1 9,511 anys 210,27% 2.338,96 € 

Alternativa - 2 10,427 anys 178,60% 1.369,84 € 

Alternativa - 3 11,923 anys 144,87% 294,96 € 

Figura 69: Taula resum dels principals indicadors econòmics per a les tres alternatives plantejades. 

Com es pot constatar, es comprova que clarament la primera alternativa és la més interessant 

des del punt de vista estrictament econòmic, ja que és la opció que presenta un període de 

retorn de la inversió més baix, inferior a una dècada i situant-se entre els 7 i 10 anys que s’ha 

vist anteriorment en la memòria que és la mitjana que solen tenir en l’actualitat aquest tipus 

d’instal·lacions. A més a més, el percentatge de retorn de la inversió inicial al cap de 20 anys 

de la instal·lació és del 210,27%, és a dir que haurem recuperat més del doble dels diners 

invertits, un valor molt més alt que en les altres alternatives.  

Finalment, per comprovar que la inversió és rendible, es calcula el valor actualitzat net (VAN) 

utilitzant la fórmula següent: 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑘)𝑡
− 𝐼0

𝑛

𝑡=1

 

On k és la taxa de descompte o tipus d’interès mínim esperat, Ft els fluxos de caixa dels 20 

anys de l’horitzó, t el període de temps (any) i per últim I0 la inversió inicial requerida. 

Considerant una taxa de descompte (k) del 5%, el VAN en la primera alternativa és també el 

més alt de les tres i bastant superior a 0, cosa que indica que la inversió és a priori rendible i 

interessant econòmicament en l’horitzó plantejat de 20 anys. La segona i la tercera de les 

opcions estudiades també presenten un VAN>0, significant que el projecte generaria 

igualment un benefici econòmic però inferior al de la primera alternativa, sobretot per la tercera 

i última de les opcions contemplades. 

Si bé és cert que les 3 opcions s’ha comprovat que són rendibles i que generaran un benefici 

econòmic, l’elevat cost que presenta la instal·lació dels vidres de silici amorf (a-Si) en la façana 

frontal de la casa, unit a un rendiment d’aquests més baix que els de la teulada, degut a la 

major transparència i la inclinació més llunyana de l’òptima, fa que el període de retorn de la 

inversió no sigui tant baix com en algunes de les instal·lacions domèstiques actuals i que el 

VAN tampoc no sigui exageradament elevat. Tot i així, es decideix continuar apostant per 

aquests degut a que el projecte vol anar més enllà d’únicament una instal·lació convencional 
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en coberta inclinada, i vol incloure també una de les solucions BIPV que estan cridades a jugar 

un paper molt important en el futur de la generació FV urbana, sobretot en grans edificis.  

Es conclou l’apartat confirmant i donant per bo el dimensionament que s’havia fet inicialment 

de la instal·lació, maximitzant la potència instal·lada en la teulada, i el comportament i 

rendiment del qual ja s’ha simulat i estudiat prèviament amb el PVSyst, amb els resultats de 

generació que s’han presentat també en punts anteriors de la memòria. La instal·lació final 

definitiva constarà del següent: 

SITUACIÓ EN 

L’HABITATGE 
TECNOLOGIA PREVISTA 

POTÈNCIA NOMINAL 

INSTAL·LADA 

Coberta Inclinada 
10 panells mono-Si HS144-M-430W 

Estructures fixes Incl. 45º Horitzontal 
4,30 kW 

Obertures Façana Frontal 
20,54 m2 Vidre a-Si Gama de 

Transparència Alta Onyx Solar 
0,58 kW 

Coberta, Façana i Golfes 

1 Inversor Huawei SUN2000-4KTL 

Cablejat elèctric BT solar 

1 Quadre de Proteccions 

1 Comptador Bidireccional 

- 

TOTAL 4,88 kW 

Figura 70: Taula de contingut de la instal·lació definitiva considerada. 

Finalment, i després de rumiar-ho i analitzar-ho en profunditat, s’ha decidit no instal·lar 

bateries per a emmagatzemar l’excedent d’energia generat normalment en les hores centrals 

del dia i en moments de baixa ocupació de l’edifici. Tot i que el desfasament que s’ha vist 

entre les hores de major producció FV i les de major demanda sembla indicar que serien una 

bona opció, s’han acabat descartant pels dos principals motius que es presenten a 

continuació:  

- Econòmicament, les bateries continuen sent el component més costós de les 

instal·lacions solars amb diferència, tot i haver esdevingut més competitives en els 

últims temps. Òbviament això depèn en gran mesura del model i tipus de bateries 

instal·lades, però per exemple escollint-les de liti, per una instal·lació com la plantejada 

el cost es situaria entre els 4.000 i 7.000 euros, suposant entre un 30 i 40% aproximat 

més de la inversió inicial actual. 



Anàlisi i estudi de la integració de l’energia solar fotovoltaica a Berga Pàg. 71 

 

- Des del punt de vista mediambiental, els residus que generen la majoria d’elles 

(sobretot les de liti) un cop acabada la seva vida útil de funcionament, presenten 

compostos amb una toxicitat bastant elevada, i els processos per a reciclar-les de 

forma efectiva encara es troben poc desenvolupats, podent-se aprofitar en l’actualitat 

només un 30% aproximadament dels seus components amb els processos de 

reciclatge habituals, que són els únics que interessen també des d’un punt de vista 

econòmic, ja que els processos de reciclatge especials amb els que es podria arribar 

a reciclar la major part de les bateries de liti tenen costos encara molt elevats, que fa 

que no siguin assumibles en la gran majoria de casos 58. 

Aquests dos motius acabats de presentar s’han considerat definitius per a la decisió presa de 

no instal·lar les bateries per a emmagatzemar l’energia sobrant, sobretot el que fa referència 

a la contaminació dels residus que generarien aquestes una vegada acabada la seva vida útil, 

ja que es considera que un projecte que va en el sentit d’apostar per una forma de generació 

energètica més neta i sostenible com ho és la solar fotovoltaica no és compatible amb aquest 

model d’usar components que no es reciclaran i que faran que les reserves d’aquest minerals 

usats per fabricar-les vagin esgotant-se amb el pas dels anys. 

3.12. Pressupost 

En el present punt es presenta una estimació bastant realista del pressupost total que 

suposaria l’execució del projecte presentat, dividit en varis apartats corresponents als diferents 

components principals i als altres conceptes de les que ha de constar i s’han de tenir en 

consideració a l’hora d’executar un projecte com ho és el de la instal·lació solar fotovoltaica 

per a autoconsum de l’habitatge unifamiliar de Berga. Aquest pressupost és l’ampliació 

detallada de l’estimació de la inversió inicial que s’ha presentat en l’apartat  anterior de la 

memòria. 

3.12.1. Panells, estructura i vidre fotovoltaic 

En aquest primer apartat s’hi presenten les partides relacionades amb la compra de materials 

de les plaques solars fotovoltaiques de silici monocristal·lí, els vides BIPV semitransparents 

de silici amorf (a-Si) de les obertures de la façana frontal, i també les de les estructures 

metàl·liques i altres petits elements de suport per als panells de la coberta inclinada, que 

garantiran la seva bona fixació en qualsevols condicions meteorològiques que es puguin 

presentar en el temps i també els hi proporcionaran la inclinació escollida de 45º amb la 

horitzontal. 
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Partida Tipus Quantitat Descripció 
Preu 

unitari 
Preu Total 

1.1 Ut. 10 

Mòduls fotovoltaics 

HSP 430W de silici 

monocristal·lí 

88,15 € 881,50 € 

1.2 W 4875,12 

Estructura metàl·lica 

inclinada 45º i altres 

elements de suport 

dels  panells 

0,16 € 800,00 € 

1.3 m2 20,54 

Vidre de silici amorf 

a-Si de transparència 

alta d’Onyx Solar 

150,00 € 3.081,00 € 

Resum Apartat 1: Panells, estructures i vidre fotovoltaic 4.762,50 € 

Figura 71: Taula resum del primer apartat del pressupost. 

3.12.2. Inversor, proteccions i instal·lació de baixa tensió 

Com indica el mateix nom, en aquest apartat es consideren totes les partides que tenen relació 

amb l’inversor i la resta dels principals components elèctrics de baixa tensió (BT), com ho són 

el cablejat, el quadre de proteccions o la posada a terra, entre altres. 

Partida Tipus Quantitat Descripció 
Preu 

unitari 
Preu Total 

2.1 Ut. 1 
Inversor solar Huawei 

SUN2000-4KTL-M0 
876,60 € 876,60 € 

2.2 Ut. 1 Quadre de proteccions  350,00 € 350,00 € 

2.3 Ut. 1 
Cablejat, posada a terra 

i altres materials BT 
325,00 € 325,00 € 

Resum Apartat 2: Inversor i instal·lació BT  1.551,60 € 

Figura 72: Taula resum del segon apartat del pressupost. 

3.12.3. Comptador bidireccional i sistema de monitorització 

En aquest tercer apartat s’hi inclou el comptador bidireccional encarregat de fer la doble funció 

tant de mesurar la producció elèctrica generada en els panells i vidres FV com la quantitat 

d’energia que es necessita importar de la xarxa de distribució, així com també el programa 

(software) i l’aplicació necessaris si es vol dur un control més detallat dels paràmetres de 

generació i bon funcionament del sistema fotovoltaic. 



Anàlisi i estudi de la integració de l’energia solar fotovoltaica a Berga Pàg. 73 

 

Partida Tipus Quantitat Descripció 
Preu 

unitari 
Preu Total 

3.1 Ut. 1 

Comptador bidireccional 

d’intercanvi energètic amb 

la xarxa de distribució 

300,00 € 300,00 € 

3.2 Ut. 1 

Software i aplicació de 

monitorització de la 

producció FV i del bon 

funcionament instal·lació 

75,00 € 75,00 € 

Resum Apartat 3: Comptador bidireccional i sistema de monitorització 375,00 € 

Figura 73: Taula resum del tercer apartat del pressupost. 

3.12.4. Treballs previstos (cost mà d’obra i transport) i legalització 

En el quart i darrer apartat del pressupost detallat del projecte s’hi inclouen les partides que 

tenen relació amb el transport, muntatge i posada en funcionament dels principals equips 

(panells, vidres a-Si i inversor), així com de la resta de components i la mà d’obra general per 

a la instal·lació elèctrica que es durà a terme. 

Partida Tipus Quantitat Descripció 
Preu 

unitari 
Preu Total 

4.1 Ut. 10 
Transport de panells c-Si i 

estructures metàl·liques 
6,00 € 60,00 € 

4.2 Ut. 10 
Muntatge de panells c-Si 

teulada sobre estructures 
10,00 € 100,00 € 

4.3 m2 20,54 
Transport de vidres FV de 

silici amorf (a-Si) 
5,40 € 111,00 € 

4.4 m2 20,54 

Retirada vidres actuals i 

muntatge vidres a-Si en la 

façana de l’habitatge 

7,50 € 154,00 € 

4.5 Ut. 1 
Transport, muntatge i 

posada en marxa inversor 
75,00 € 75,00 € 

4.6 W 4875,12 
Ma d’obra de la instal·lació 

elèctrica general BT 
0,01 € 50,00 € 

4.7 Ut. 1 Legalització de instal·lació 300,00 € 300,00 € 

Resum Apartat 4: Treballs previstos (mà d’obra) i legalització 850,00€ 

Figura 74: Taula resum del quart apartat del pressupost. 
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3.12.5. Resum de pressupost 

Una vegada s’han descrit i avaluat totes les partides dels anteriors punts, es pot procedir a 

calcular el cost total de la inversió inicial que es requerirà per executar el projecte. Sumant el 

cost de cadascun dels apartats s’obté el pressupost base sense impostos, valor al qual s’ha 

d’agregar un 21% en concepte d’IVA per a finalment obtenir el pressupost base del projecte. 

Apartat 1..................................................................................................... 4.762,50 € 

Apartat 2..................................................................................................... 1.551,60 €   

Apartat 3..................................................................................................... 375,00 € 

Apartat 4..................................................................................................... 850,00 € 

PRESSUPOST BASE DEL PROJECTE SENSE IVA.............................. 7.539,09 € 

21% IVA..................................................................................................... 1.583,21 € 

PRESSUPOST BASE DEL PROJECTE.................................................. 9.046,91 € 

Figura 75: Taula final de resum de pressupost i valor total del pressupost base del projecte. 

3.13. Estudi de viabilitat econòmica del sistema detallat 

Un cop havent vist el pressupost base del projecte per complet, en aquest apartat es passa a 

realitzar un estudi de viabilitat econòmica del sistema final que s’instal·larà, amb més detall i 

més exactitud que l’anterior que s’ha dut a terme quan es comparaven les tres alternatives 

d’estudi plantejades. 

En aquest punt, ja cap al final del present projecte, hi ha hagut un canvi molt important en la 

legislació espanyola pel que fa al mercat elèctric, amb un nou model de factura totalment 

diferent per a tots els consumidors acollits al Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC), 

que és la immensa majoria de la població.  En concret, la nova estructura tarifària dissenyada 

aplica discriminació de preus a tots els consumidors i tres períodes: pic, pla i vall, a tots els 

usuaris (consumidors domèstics) de PVPC amb menys de 15 kW de potència contractada 59.  

Això en el projecte no ha estat tingut en consideració, ja que la majoria de càlculs es van fer 

amb anterioritat a que es conegués aquest canvi de tarifes, i també pel fet que les factures de 

consum elèctric que es tenien de l’habitatge eren totes amb l’antiga regulació, fet que 

impossibilita comparar-les amb els nous preus per franges horàries establerts. 
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Tot i això, amb aquest canvi de reglamentació l’administració espanyola ha afirmat que es vol 

incentivar el trasllat de consum elèctric des de les hores de màxima demanda a altres en les 

quals el transport i la distribució es trobin menys saturades. Es preveu que amb aquesta nova 

combinació de peatges i càrrecs el component variable (terme d’energia) de la factura elèctrica 

guanyi molt més pes, el que farà que el cost de la factura depengui en gran mesura de 

l’energia consumida.  Amb això el que es farà es beneficiar i promoure les instal·lacions com 

les d’autoconsum solar, que redueixen la demanda d’energia provinent de la xarxa 59. 

En la taula següent, en la que es tornen a recollir la inversió inicial, els estalvis nets i fluxos de 

tresoreria anuals i acumulats pels 20 anys de l’horitzó i el percentatge d’amortització de la 

inversió en cadascun d’ells, a diferència del cas de la comparativa entre les tres alternatives, 

no s’ha considerat un estalvi constant, sinó que per tenir en consideració de forma aproximada 

el nou sistema tarifari i el benefici que tindrà en l’autoconsum en el futur, s’ha suposat que 

l’estalvi va augmentant anualment a raó d’un 2%. Aquest valor és totalment aproximat i es 

suposa només amb la finalitat de tenir en consideració el nou sistema tarifari en el projecte. 

ANÀLISI ECONÒMIC PROJECTE FV HABITATGE UNIFAMILIAR BERGA 

Any 
Inversió 
Inicial [€] 

Estalvi Generació 
FV [€] 

Estalvi Net 
Acumulat [€] 

Amortització 
Inversió [%] 

Flux Total 
Acumulat [€] 

2021 -9.046,91 0,00 0,00 0,00% -9.046,91 

2022 0,00 792,64 792,64 8,76% -8.254,27 

2023 0,00 808,49 1.601,13 17,70% -7.445,78 

2024 0,00 824,66 2.425,80 26,81% -6.621,11 

2025 0,00 841,16 3.266,95 36,11% -5.779,96 

2026 0,00 857,98 4.124,93 45,59% -4.921,98 

2027 0,00 875,14 5.000,07 55,27% -4.046,84 

2028 0,00 892,64 5.892,71 65,14% -3.154,20 

2029 0,00 910,49 6.803,20 75,20% -2.243,71 

2030 0,00 928,70 7.731,91 85,46% -1.315,00 

2031 0,00 947,28 8.679,19 95,94% -367,72 

2032 0,00 966,22 9.645,41 106,62% 598,50 

2033 0,00 985,55 10.630,96 117,51% 1.584,05 

2034 0,00 1.005,26 11.636,22 128,62% 2.589,31 

2035 0,00 1.025,36 12.661,58 139,95% 3.614,67 

2036 0,00 1.045,87 13.707,45 151,52% 4.660,54 

2037 0,00 1.066,79 14.774,24 163,31% 5.727,33 

2038 0,00 1.088,12 15.862,37 175,33% 6.815,46 

2039 0,00 1.109,89 16.972,26 187,60% 7.925,35 

2040 0,00 1.132,09 18.104,34 200,12% 9.057,43 

2041 0,00 1.154,73 19.259,07 212,88% 10.212,16 

Figura 76: Fluxos de caixa (Cash flow) i amortització anual de la inversió requerida per a instal·lar el sistema. 

En el gràfic següent s’hi representa el flux de tresoreria acumulat al llarg dels 20 anys de 

l’horitzó considerat. S’hi representen en vermell els valors d’aquest paràmetre negatius, que 
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corresponen als dels primers 10 anys després de la inversió, i en verd els positius a partir del 

moment en que el flux de tresoreria és igual a 0, quan la inversió inicial s’ha recuperat per 

complet. Aquest instant, que és el període de retorn de la inversió, té un valor exacte de 10,381 

anys. 

 
Figura 77: Gràfica de l’evolució del flux de tresoreria acumulat per any. 

Una vegada havent vist l’evolució d’aquest flux de tresoreria en l’horitzó d’estudi, en la taula 

resum següent es presenten els valors dels principals indicadors de viabilitat econòmica del 

sistema, resumits principalment en tres: el període de retorn (PR), el percentatge de retorn de 

la inversió inicial després dels 20 anys considerats, i per últim el valor actualitzat net o VAN: 

INSTAL·LACIÓ SOLAR FV HABITATGE UNIFAMILIAR BERGA P=4,88 kW 

Període de Retorn (PR) 10,381 anys 

Retorn de la Inversió (20 anys) 212,88 % 

Valor Actualitzat Net (VAN) (k=0,05) 2.577,47 € 

Figura 78: Paràmetres principals de viabilitat econòmica de la instal·lació. 

Es considera l’horitzó temporal de 20 anys en l’estudi realitzat com el pitjor dels casos 

possibles (i per coincidir amb els estudis econòmics vists anteriorment en el projecte), però en 

la realitat gairebé totes els sistemes FV que s’instal·len en l’actualitat assoleixen vides útils de 

25 anys o fins i tot més, horitzons amb els quals l’estalvi total generat per la inversió en aquests 

sistemes encara seria més alt. 
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Si es comparen els resultats de la taula anterior amb els obtinguts prèviament de la primera 

opció quan es feia la comparativa entre les alternatives, es comprova que són molt similars 

entre ells. En aquest cas, havent considerat l’IVA del 21% per a obtenir el pressupost base 

del projecte la inversió inicial requerida per a posar en marxa el sistema és més alta, però això 

es compensa amb l’increment progressiu del 2% en l’estalvi generat amb la instal·lació 

d’autoconsum fotovoltaica, degut a la nova regulació aprovada dels preus de l’energia 

elèctrica a l’estat espanyol, que com s’ha comentat afavoreix aquest tipus d’instal·lacions que 

redueixen l’intercanvi energètic amb la xarxa de distribució 59. 

3.14.  Estudi d’impacte ambiental  

Pel què fa a l’impacte ambiental del sistema fotovoltaic que es planteja instal·lar, aquest en 

general ha de ser un impacte positiu, pel fet d’estar substituint una fracció important de la 

demanda d’electricitat importada de la xarxa externa, una part important de la qual es genera 

a partir de fonts energètiques no renovables, per energia elèctrica de producció pròpia a partir 

d’una font renovable neta com ho és la solar fotovoltaica. 

En afegit, aquestes instal·lacions solars FV de petita escala com la prevista a l’habitatge 

unifamiliar de Berga tenen associades un impacte en el medi ambient poc agressiu, primer de 

tot per les seves dimensions reduïdes, ser elements immòbils que no representen un perill per 

a la fauna propera, i sobretot pel fet de tractar-se d’instal·lacions urbanes que tenen una 

alteració molt poc significativa en l’ecosistema i l’entorn. 

Per a realitzar el balanç energètic del sistema instal·lat i observar l’impacte ambiental que 

aquest presenta es tindran en consideració dos indicadors seleccionats, la quantitat d’energia 

estalviada que es generarà pròpiament amb els panells i vidres FV, la qual es compara amb 

l’energia necessària per produir els panells, vidres i altres components del sistema, i les 

emissions de diòxid de carboni (CO2) equivalents.  

Els  indicadors tant de l’energia requerida per produir els elements del sistema com les tones 

de CO2 associades a aquests processos s’extreuen de diversos documents que fan referència 

a la fabricació de sistemes FV, i més concretament de les plaques (el component que té un 

major pes) i es comparen amb l’energia produïda mitjançant la fotovoltaica i amb les emissions 

de CO2 que s’estalvien amb aquesta generació respecte a les que s’haguessin produït 

generant la mateixa energia amb el mix energètic actual espanyol 60|61|62. 

No seran valors exactes del tot, perquè tot i que han estat calculats proporcionalment a la 

potència nominal (pic) dels panells i vidres que s’instal·laran, si es volgués concretar al màxim 

s’haurien de considerar altres paràmetres com el model exacte dels equips, o el procés que 

segueix el fabricant per a produir-los, entre altres.  



Pàg. 78  Memòria 

 

Tot i això, el valor obtingut serà força proper a la realitat i es considera acceptable per avaluar 

l’impacte ambiental. S’ha considerat el mateix horitzó temporal que en l’anàlisi econòmic, de 

20 anys, per realitzar aquest estudi, amb els resultats que es presenten tot seguit: 

 
Energia 

Fabricació 

FV [MWh] 

Emissions CO2 

Fabricació  

[tones CO2] 

Energia 

Generada 

FV [MWh] 

Emissions CO2 

Evitades      

[tones CO2] 

4,30 kW FV c-Si  11,498 1,015 144,675 43,694 

0,58 kW FV a-Si 1,538 0,136 11,313 3,417 

Balanç Energètic +142,952 MWh 

Balanç CO2 (tones de CO2) +45,960 ton. CO2 

Figura 79: Balanç d’estalvi energètic i d’emissions de CO2 equivalents.  

Un dels principals impactes ambientals de les instal·lacions FV es produeix a llarg termini, en 

el moment en el qual el sistema acaba la seva vida útil i es requereix la desinstal·lació i 

desmuntatge dels seus components. Els panells i algun dels altres materials es converteixen 

en residus contaminants que contenen compostos perillosos per al medi ambient. Aquests 

residus han de ser reciclats i reutilitzats en nous productes per així disminuir la seva intensitat 

contaminant i conseqüentment la petjada ecològica dels sistemes FV. El percentatge dels 

panells cristal·lins que és possible reciclar ha anat augmentant progressivament en els darrers 

anys, fins a l’actualitat en que gairebé un 90% d’aquests components és potencialment 

reciclable 63. 

Finalment, l’elecció que s’ha fet de no instal·lar sistemes per a l’emmagatzematge d’energia 

en forma de bateries, també té una repercussió positiva en l’impacte ambiental del sistema, 

com s’ha comentat, ja que es genera un nombre inferior de residus, accentuant-se això en 

tenir  les bateries a més una vida mitjana útil inferior a la dels panells i inversors, i amb residus 

com el liti de molt més difícil reciclatge que el silici de les plaques i els altres components i 

materials de la instal·lació. 
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4. Anàlisi del potencial de generació energètica 

usant sistemes fotovoltaics a la ciutat de Berga 

Havent finalitzat la part troncal del projecte, referent a l’estudi, anàlisi i disseny per complet de 

la instal·lació solar fotovoltaica per a l’autoconsum en l’habitatge unifamiliar de Berga, en 

aquest darrer apartat de la memòria es té la intenció d’intentar extrapolar els resultats 

obtinguts pel cas de la casa unifamiliar a la totalitat de la ciutat de Berga. Sabent que aquest 

és un objectiu ambiciós, es tractarà de fer almenys una aproximació el més propera a la realitat 

possible, però òbviament sense entrar a analitzar en detall totes i cadascuna de les façanes i 

cobertes dels edificis de la població, tasca la qual ens podria ocupar setmanes o fins i tot 

mesos d’estudi de camp. Tot i això, es considera que aquesta extrapolació aproximada del 

potencial de generació fotovoltaica a tota la ciutat pot ser de gran interès, tant per tenir una 

idea de quin percentatge de la demanda es podria cobrir únicament amb aquesta tecnologia 

com també per a recerques futures que vulguin aprofundir en el tema d’estudi. 

4.1. Estudi de cobertes i façanes de Berga potencials 

d’instal·lar de sistemes de generació FV i BIPV 

En primer lloc, el que es fa és agafar el mapa del municipi de Berga, la superfície total del qual 

es situa en 22,56 km2 o 2256 ha, i el que s’intenta fer sobre el plànol és aproximar la superfície 

total de cobertes o teulades d’edificacions, tant inclinades com planes, potencials de situar-hi 

una instal·lació de plaques fotovoltaiques com la vista en l’habitatge unifamiliar. 

Per a fer-ho s’utilitza el software Google Earth Pro, amb la opció del mateix que permet 

delimitar espais definint polígons sobre el plànol del satèl·lit, dels quals es pot saber en tot 

moment la seva superfície total. Per a comprovar aquest valor també s’escala el plànol en 

AutoCAD i es defineix una línia poligonal en tot el perímetre potencial de cobertes a instal·lar-

hi les plaques fotovoltaiques i es pot així conèixer aquesta àrea, la qual es compara amb 

l’obtinguda en el Google Earth.  

Aquí s’ha de constatar que només s’han tingut en consideració espais ocupats actualment ja 

per edificis o naus industrials en 2 zones principals: el nucli urbà i el polígon industrial de la 

Valldan, a l’oest de la ciutat, i no s’han comptat camps de conreu ni altres àrees de vegetació 

o forestals, sobre les quals no es contempla instal·lar-hi sistemes fotovoltaics per l’impacte 

ambiental molt més elevat que comportarien. En les dues figures següent es mostra el mapa 

amb els límits municipals de Berga i el mapa del satèl·lit amb la superfície potencial 

considerada per a la instal·lació de sistemes solars fotovoltaics:  
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Figura 80: Mapa topogràfic de Berga i els seus límits municipals. Font: ICGC 43. 

 

Figura 81: Àrea urbana potencial d’instal·lar-hi sistemes FV a Berga (en blau). Font: Google Earth Pro. 

Un cop fet el recompte de la superfície potencial per les 2 vies esmentades, en la taula resum 

següent es mostren els valors obtinguts en calcular la mitjana dels resultats obtinguts pels 2 

mètodes:  
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SUPERFÍCIES OCUPADES PER EDIFICACIONS A BERGA 

Nucli Urbà Berga 1.748.124,00 m2 

Polígon Industrial La Valldan 577.380,00 m2 

SUPERFÍCIE TOTAL 2.325.504,00 m2 

Figura 82: Superficies del municipi de Berga ocupades per edificacions, potencials d’instal·lar sistemes FV. 

Tot i això, aquestes superfícies de la taula anterior estan lluny de ser les reals potencials per 

a instal·lar-hi sistemes FV d’autoconsum domèstics. Primer de tot, aquestes inclouen a part 

de les cobertes d’edificis, tan carrers asfaltats com places, passeigs, parcs i piscines, entre 

altres, que són espais on no es farà cap instal·lació de plaques. S’estima que l’àrea efectiva 

ocupada per teulades d’edificacions existents és aproximadament d’un 25-30% de la 

considerada, és a dir, més o menys al voltant d’una quarta part. 

A aquest percentatge esmentat se li ha d’afegir que no totes les parts de les cobertes (sobretot 

les inclinades) tenen una orientació òptima per a la col·locació de les plaques. En el cas de la 

unifamiliar estudiada, per exemple, només teníem 65 m2 òptims dels 201 m2 totals de la 

teulada per a situar-hi plaques FV amb una integració acceptable en l’edifici que no suposi un 

impacte ambiental massa elevat, menys de la meitat. Amb tot, s’estima que de les superfícies 

calculades sobre els plànols i mapes i recollides en la taula anterior, només el 15% serà apte 

per a la instal·lació de sistemes fotovoltaics d’autoconsum, obtenint els següents resultats: 

SUPERFÍCIES ÚTILS COBERTES BERGA PER LA INSTAL·LACIÓ DE PANELLS FV 

Nucli Urbà Berga 262.218,60 m2 

Polígon Industrial La Valldan 86.607,00 m2 

SUPERFÍCIE TOTAL 348.825,60 m2 

Figura 83: Superfícies potencials útils d’instal·lar panells FV en coberta al municipi de Berga. 

A la superfície total de la taula anterior, respecte les instal·lacions en teulada, s’hi ha de sumar 

la superfície potencial en façanes d’edificis per a situar-hi solucions del tipus BIPV. Aquest 

càlcul o estimació és força més complex, ja que no depèn solament de l’àrea que ocupi l’edifici, 

consultable des dels plànols i vistes aèries, sinó també d’altres factors com la seva alçada, la 

qual influeix directament en l’àrea disponible en la façana per a situar-hi vidres o sistemes 

BIPV, o el fet d’estar situat i orientat d’una forma determinada, el qual repercuteix directament 

en la quantitat d’hores al dia que la façana rebrà la irradiació solar o bé estarà ombrejada i 

amb una producció energètica quasi nul·la. 
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Pel cas dels sistemes FV convencionals en teulada la proporció obtinguda entre l’àrea útil en 

l’habitatge unifamiliar analitzat (65 m2) i en la totalitat de la ciutat de Berga (348.825,60 m2) és 

de l’ordre de 5.366,55. Aquesta proporció incremental serà més gran pel cas de l’espai 

disponible en façana per a la instal·lació de sistemes BIPV, perquè en el perímetre ocupat per 

edificacions de Berga la majoria d’aquestes són edificis residencials de 4 o més plantes, amb 

una àrea de finestres superior a la de la casa unifamiliar. Només es considerarà la instal·lació 

de sistemes integrats semi-transparents en finestres i finestrals d’aquests edificis per poder 

fer una comparació directa amb la casa unifamiliar. 

Havent tingut en compte aquestes consideracions, i degut a la impossibilitat temporal que es 

té de fer un estudi detallat de finestres i façanes a Berga, es decideix fixar la proporció entre 

la casa i tota la ciutat de Berga, pel cas dels sistemes BIPV, també en 5.366,55, el mateix 

valor calculat pels sistemes FV convencionals en coberta. Tot i que com s’ha comentat, amb 

gairebé tota seguretat la superfície total màxima on instal·lar sistemes integrats en les façanes 

de les edificacions (en finestres) seria força major a l’obtinguda agafant aquesta proporció.  

Amb això també es vol tenir en consideració el fet que sembla utòpic, almenys en un futur 

proper, realitzar una inversió en totes i cadascuna de les façanes de Berga, que a més a més, 

si aquesta volgués ser una substitució completa de tots els vidres de la façana per materials i 

solucions BIPV suposaria un cost total molt elevat, resultant una inversió poc interessant des 

de la perspectiva econòmica. En la taula següent es resumeixen les superfícies totals útils 

considerades finalment tant pels sistemes en teulada com pels integrats en façana: 

 Casa Unifamiliar Proporció Berga 

SISTEMES FV TEULADA 65,00 m2 5.366,55 348.825,60 m2 

SOLUCIONS BIPV (FAÇANA)  20,54 m2 5.366,55 110.228,90 m2 

Figura 84: Superfícies potencials útils d’instal·lar panells FV en coberta i solucions BIPV al municipi de Berga. 

4.2. Potencial d’energia que es podria generar en la 

totalitat d’aquestes superfícies 

El potencial d’energia elèctrica que es podria generar en tots els metres quadrats útils que 

s’han obtingut, tant de cobertes on instal·lar-hi sistemes convencionals FV, com de façanes 

on situar-hi solucions BIPV, s’obté extrapolant els resultats dels que s’han calculat amb el 

PVSyst per a la casa unifamiliar.  

Tot i que el procés per a obtenir les superfícies totals de teulades i façanes no ha estat del tot 

exacte degut al temps limitat del que es disposava per a realitzar l’estudi, es considera que 
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l’aproximació realitzada és el suficientment propera a la realitat per fer-nos una bona idea del 

potencial total de generació fotovoltaic en instal·lacions d’autoconsum situades en les 

edificacions existents de la capital berguedana, sent conscients com s’ha comentat, que en la 

realitat és molt poc probable que en els propers anys s’instal·lin sistemes FV en tota l’àrea 

potencial disponible.  

Per a simplificar i clarificar com es durà a terme el procediment d’extrapolació lineal dels 

resultats obtinguts mitjançant el software PVSyst, es fan les següents quatre consideracions 

o hipòtesis principals:  

- Tots els equips o components de les instal·lacions solars FV de la ciutat seran del 

mateix tipus i model que els escollits en la casa unifamiliar. És a dir, els panells en 

coberta seran els de silici monocristal·lí (mono-Si) HS144-M-430 de potència pic 

nominal igual a 430 W, els vidres BIPV en les façanes seran els de silici amorf (a-Si) 

d’Onyx Solar de transparència alta amb potència nominal pic de 28 W/m2, els inversors 

seran Huawei amb una eficiència real idèntica als de l’habitatge aparellat i tota la resta 

de components menys importants també seran idèntics als considerats. 

- Es consideren unes condicions climatològiques idèntiques en tots els punts de la ciutat 

i municipi, tot i que en la realitat això no és ben bé així ja que per exemple hi ha força 

diferència d’altitud sobre el nivell del mar entre els punts més baixos i més alts de la 

població (aproximadament 100 metres). Es considera que això tindrà un efecte poc 

significatiu en els resultats i al tenir totes les zones unes condicions meteorològiques 

gairebé idèntiques es suposen les condicions climatològiques i d’irradiació horàries 

anuals de tota la ciutat exactament iguals a les de la casa unifamiliar.  

- Per tenir en consideració que serà gairebé impossible aconseguir que la inclinació de 

les plaques FV en les teulades sigui exactament de 45º respecte a la horitzontal en 

totes elles, i amb una orientació de 0º amb el sud de coordenades (azimut solar = 0º), 

coincidint exactament amb les de la unifamiliar, es considerarà un factor corrector 

reductor de 0,75 per les instal·lacions FV en coberta, tenint en consideració les dades 

de simulacions d’altres estudis d’investigació realitzats, que estimen aquest efecte del 

canvi d’inclinació i orientació en la eficiència dels panells 64.  

- En la mateixa línia del punt anterior, per tenir en compte que serà impossible una 

orientació de les finestres en les façanes tan bona com la de la casa unifamiliar (cap 

al sud i sense tenir cap obstacle a davant) per la gran majoria d’edificis de Berga, 

especialment els del nucli antic i zones amb alta densitat d’edificacions, es considerarà 

també un factor reductor com pel cas dels de teulada, però en aquest cas encara més 

restrictiu al considerar que en façana la influència de les males orientacions i la 

presència d’obstacles propers serà més important, i aquest es fixa en 0,60.  
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Així doncs, havent contemplat tots els punts explicitats anteriorment, en la taula següent 

es calcula la potència nominal total instal·lada a tota la ciutat, tant pels sistemes en coberta 

com pels integrats en façana, i també el potencial de generació energètica (kWh) per a un 

període de temps d’un any sencer. Aquests valors han estat obtinguts en realitzar una 

extrapolació lineal, a partir dels obtinguts del PVSyst per la casa, i utilitzant les proporcions 

també ja presentades entre les àrees individual de la casa i total de la ciutat, i els dos 

factors correctors presentats, de 0,75 pel cas dels sistemes en teulada i de 0,60 pels 

integrats en les finestres de les façanes. 

 

SUP. ÚTIL [m2] 
POTÈNCIA NOMINAL 

INSTAL·LADA [kW] 

ENERGIA ANUAL 

GENERADA [kWh] 

Casa Berga Casa Berga Casa Berga 

Sistemes FV 

Teulada 
65,00 348.825,60 4,30 17.307,12 7.233,75 29.115.210,80 

Solucions 

BIPV Façana 
20,54 110.228,90 0,58 1851,85 565,65 1.821.353,41 

TOTAL 85,54 459.054,5 4,88 19.158,96 7.799,40 30.936.564,21 

Figura 85: Taula de superfícies útils per a instal·lar FV, potències nominals instal·lades i energia generada anual. 

Com es pot veure en la taula resum anterior, amb la instal·lació completa de sistemes 

fotovoltaics (convencionals i BIPV) es tindria una potència nominal total instal·lada de 

19.158,96 kW, o el què és el mateix, gairebé d’uns 20 MW. Pel què fa a l’energia potencial 

que es podria generar en totes aquestes plaques i vidres fotovoltaics, aquesta es situaria en 

30.936.564,21 kWh/any, superant els 30.000 MWh/any, el qual és un valor certament molt 

destacable.  

4.3. Estudi del rendiment previst i estalvi energètic 

La generació elèctrica fotovoltaica total obtinguda en l’apartat anterior es compara amb la 

demanda o consum energètic total anual del municipi berguedà, per així poder veure quina 

part d’aquesta demanda es podria cobrir si s’instal·lés per complet tota la potència nominal 

fotovoltaica calculada en l’apartat anterior, la qual com s’ha comentat gairebé assoliria un valor 

de 20 MW.  

Pel què fa a la demanda total d’energia elèctrica anual a Berga, incloent la d’usos públics, la 

d’usos industrials, del transport, del sector primari i la de les llars privades, aquesta dada ha 

estat difícil de trobar pels anys més recents. Només s’ha aconseguit trobar l’evolució d’aquesta 
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entre els anys 2000 i 2006, en un estudi de la diputació de Barcelona realitzat l’any 2010 

anomenat: “Pla d’acció de l’energia sostenible (PAES ) del municipi de Berga” 65.  

Aquests valors coneguts de consums totals d'energia elèctrica per any (PAES), juntament 

amb l'evolució demogràfica de la població municipal berguedana durant aquest període, 

segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) 66, es poden veure representats en la 

taula següent: 

Any Habitants Berga Consum Elèctric Anual 

2000 14.305 57.938.497,00 kWh 

2001 14.509 61.056.366,00 kWh 

2002 14.995 63.508.900,00 kWh 

2003 15.437 69.663.542,00 kWh 

2004 15.753 70.969.386,00 kWh 

2005 16.175 74.618.339,00 kWh 

2006 16.457 75.267.584,00 kWh 

Figura 86: Taula consum elèctric total per any (kWh) i de la població total municipi Berga. Font: PAES 65 i INE 66. 

Les dades referents a l’evolució anual del consum total d’energia elèctrica també es 

representen en la gràfica de dispersió que es pot veure tot seguit: 

Figura 87: Evolució anual demanda electricitat total al municipi Berga en període 2000-2006. Font: PAES 2010  65. 
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Amb els punts representats del període d’entre els anys 2000 i 2006 es pot fer una regressió 

lineal i calcular l’equació de la línia de tendència que millor els aproxima. Amb aquesta, es pot 

fer una estimació del consum total d’energia elèctrica que es tindria actualment si es seguís 

amb la tendència dels anys dels quals es coneixen les dades reals. Els valors obtinguts fent 

aquesta interpolació pels anys 2010, 2015 i 2020 (actualitat) es recullen en la següent taula: 

Any Habitants Berga Consum Elèctric Anual 

2006 16.457 75.267.584,00 kWh 

2010 17.161 89.217.583,25 kWh 

2015 16.238 104.676.814,15 kWh 

2020 16.760 120.136.045,04 kWh 

Figura 88: Estimació amb interpolació lineal demanda electricitat total anual al municipi Berga. 

Tot i això, es decideix descartar aquest valor de consum energètic total obtingut per l’any 2020 

per dos motius principals: primer de tot perquè amb la crisi del 2008, a Espanya el creixement 

elèctric tan important de la primera dècada de segle es va veure frenat en brusc, i la tendència 

de consum entre els anys 2010 i 2020 ha estat clarament a la baixa, amb una reducció gairebé 

del 10% de mitjana a tot el país 67. La recerca d’un model energètic més sostenible també ha 

contribuït de manera important en aquesta reducció. I en segon lloc pel cas de Berga, i també 

principalment com a conseqüència de la crisi econòmica, ha estat un recés en el creixement 

demogràfic que havia experimentat la ciutat a principis de segle XXI, com s’ha vist en la taula 

amb dades de l’INE.  

Per tot, i com que no es disposa de dades més recents, es decideix treballar amb les últimes 

dades reals de demanda d’energia elèctrica conegudes del 2006, de 75.267.584,00 kWh/any, 

ja que degut a aquest decreixement experimentat en els últims anys, tot i que a finals de 

dècada passada el pic segur que va arribar a ser més alt, es considera que és un valor bastant 

proper al que hi pugui haver en l’actualitat i el suficientment bo i precís  per comparar-ho amb 

la producció potencial que generarien els sistemes fotovoltaics a Berga si s’instal·lessin en la 

seva totalitat. 

En la taula i figura finals següents es fa una comparativa entre la demanda elèctrica total anual 

a Berga i el percentatge d’aquesta que podria ser cobert per les instal·lacions solars 

fotovoltaiques, tant en coberta com en façana, en un cas hipotètic (poc probable, com ja s’ha 

explicat amb anterioritat) que s’arribés a instal·lar per complet tota la potència nominal 

potencial que s’ha vist en punts previs de la present memòria.  
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Producció Elèctrica Panells c-Si Teulada 29.115.210,80 kWh 

Producció Elèctrica Vidres a-SI Façana 1.821.353,41 kWh 

Producció Elèctrica TOTAL FV 30.936.564,21 kWh 

Consum Elèctric TOTAL Anual 75.267.584,00 kWh 

Figura 89: Producció elèctrica total anual dels sistemes FV i comparació amb la demanda elèctrica total. 

 
Figura 90: Representació gràfica del % de la demanda d’electricitat potencial de cobrir amb sistemes FV a Berga. 

Es pot observar com, amb el model extrapolat linealment de la casa per a tota la ciutat de 

Berga a partir de la proporció d’àrees disponibles i els factors correctors considerats, es podria 

arribar a cobrir fins a un 41% de la demanda elèctrica total anual del municipi si s’instal·lés tot 

el potencial fotovoltaic en teulades i façanes de les edificacions de la ciutat, el qual és un 

percentatge realment molt important. 

Com s’ha comentat en punts anteriors de la memòria però, sembla utòpic en un futur pròxim 

que es puguin arribar a instal·lar sistemes fotovoltaics en tota l’àrea potencial disponible de la 

ciutat, principalment per motius econòmics, ja que la inversió requerida per a instal·lar una 

potència FV tan gran seria molt elevada i requeriria d’una predisposició i col·laboració 

important de les administracions, empreses i una gran part dels particulars, cosa que sembla 

complicada que pugui produir-se en un curt període de temps.  

Amb el present estudi del potencial de generació per això, s’ha pogut comprovar quins valors 

potencials de generació elèctrica podrien arribar a assolir-se amb una de les principals i més 

competitives tecnologies renovables en l’actualitat com ho és la solar fotovoltaica, que era el 

principal objectiu que volia aconseguir-se amb la present recerca. 
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4.4. Estudi d’impacte ambiental global i de reducció 

d’emissions de CO2 

A nivell d’impacte ambiental, també té un gran interès fer un petit anàlisi a nivell global de tot 

el municipi de Berga, partint dels resultats de potència nominal instal·lada i energia elèctrica 

total generada extrapolats en apartats anteriors dels de l’habitatge unifamiliar aparellat.  

A partir d’aquests, i utilitzant els mateixos factors que ja s’han fet servir en l’apartat 3.14 

d’estudi d’impacte ambiental pel cas específic de la casa, es calculen l’energia requerida 

(MWh) per a la fabricació del total de sistemes FV i les emissions de CO2 (tones) que se’n 

deriven, i es comparen amb l’energia elèctrica total estalviada de consumir de la xarxa de 

distribució i l’estalvi d’emissions de CO2 que això comporta (amb el mateix horitzó segur 

considerat en tot el projecte de 20 anys, tot i saber com s’ha constatat anteriorment que aquest 

serà probablement de 25 anys o major), per a fer un balanç final d’estalvi energètic i 

d’emissions contaminants, el qual es presenta a continuació: 

 
Energia 

Fabricació 

FV [MWh] 

Emissions CO2 

Fabricació  

[tones CO2] 

Energia 

Generada FV 

[MWh] 

Emissions CO2 

Evitades      

[tones CO2] 

17.307 kW FV c-Si  46.278,11 4.085,26 582.304,22 175.863,30 

1.852 kW FV a-Si 4.952,66 437,95 36.427,07 11.003,41 

Balanç Energètic +567.500,51 MWh 

Balanç CO2 (tones de CO2) +182.343,48 ton. CO2 

Figura 91: Representació gràfica del % de la demanda d’electricitat potencial de cobrir amb sistemes FV a Berga. 

Per tenir una referència del que suposa aquest valor, tot el parc d’automòbils de Madrid i 

Barcelona, ciutats que entre les dues superen els 5 milions d’habitants, emeten anualment 

una xifra aproximada de 2 milions de tones de CO2 a l’atmosfera, quantitat extremadament 

alta i que comporta un clar perjudici al medi ambient contribuint a l’efecte hivernacle i 

conseqüentment a l’escalfament global del planeta, a l’hora que també empitjora la qualitat de 

l’aire produint un prejudici clar en la salut de les persones que hi viuen 68. Instal·lant tot el 

potencial FV disponible als espais urbans de Berga s’aconseguiria una reducció d’emissions 

a l’atmosfera en els 20 anys considerats d’unes 182.343 tones de CO2, aproximadament d’un 

10% d’aquest valor, el que suposa un estalvi molt destacable i que comportarà clars beneficis 

al medi ambient i a l’entorn de Berga. 
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5. Conclusions 

Un cop s’ha finalitzat la realització del present projecte, se’n pot extreure com una primera 

conclusió principal que s’ha pogut dur a terme un anàlisi i estudi en profunditat dels aspectes 

de major rellevància de la producció d’electricitat en sistemes solars fotovoltaics en entorns 

urbans, en instal·lacions d’autoconsum situades en edificacions ja existents, que era l’objectiu 

prioritari de la realització d’aquest treball. 

A través de l’estudi dut a terme sobre l’estat de l’art actual d’aquests sistemes i dels elements 

principals que els conformen, s’han pogut constatar les millores evidents que s’estan produint 

en els darrers anys en quant a les eficiències i rendiments assolibles. Aquest fet, juntament 

amb una baixada significativa i continuada en el temps dels seus costs, estan convertint 

aquestes instal·lacions en una de les millors i més viables alternatives a les fonts energètiques 

no renovables convencionals. 

Per altra banda, per això, s’ha pogut veure que en algun dels camps estudiats, com per 

exemple els panells de segona i tercera generació, o també en algunes de les solucions 

integrades en façana (BIPV), el camí que queda per recórrer perquè aquests puguin esdevenir 

alternatives reals és encara llarg. Això succeirà quan aquests assoleixin unes eficiències i 

fiabilitats elevades amb uns preus de mercat competitius, i perquè això passi en un futur 

proper cal destinar molts més esforços i recursos a la seva investigació i desenvolupament. 

Passant a la segona part del treball, que s’ha basat en la realització d’un estudi força acurat 

respecte a la implantació d’una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum de 4,88 kW de potència 

en un habitatge unifamiliar de Berga, s’ha pogut comprovar que la instal·lació des del punt de 

vista tècnic no presenta una complexitat gaire elevada. Això és un altre punt important a favor 

d’apostar per aquesta font energètica neta. En contraposició, si que són bastants els passos 

que cal tenir en compte i tractar quan es vol dissenyar un sistema FV d’aquest tipus, i tots ells 

s’han anat assimilant i veient alhora que es duia a terme l’estudi, dimensionament i disseny 

del sistema. 

Un dels reptes destacats que s’ha hagut d’afrontar en el projecte han estat algunes 

assumpcions de dades que s’han hagut de fer respecte a materials constructius exactes i 

algun altre paràmetre de la casa per a realitzar l’estudi de consums energètics previ amb el 

DesignBuiler, tot i que en general es disposava de totes les dades requerides i aquest s’ha 

pogut aproximar molt a la realitat. Un altre repte ha estat aconseguir les dades climàtiques de 

la localització exacta de la casa amb el format requerit, cosa que després de provar-ho de 

vàries formes es va poder aconseguir. I seguint en referència als reptes del treball, un últim 

ha estat el gran ventall de possibilitats que existeix, tant pel que fa als components principals 

de la instal·lació com pel que es refereix a tipus de configuracions possibles d’aquests, amb 
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les possibles inclinacions dels panells, l’agrupació d’aquests i els tipus de sistemes possibles 

diferents (incloent bateries o no, amb un únic inversor o dos, etc.) existents, cosa la qual al 

final implica dur a terme una decisió per uns o altres en funció de quines siguin les prioritats 

que es vulguin recercar en cada cas. 

Tal i com s'ha esmentat anteriorment, el treball ha volgut plasmar de la millor forma possible 

la instal·lació a la realitat d'un sistema d'aquest tipus, i crec que aquest objectiu s’ha acomplert 

amb força èxit. S’ha realitzat un anàlisi energètic previ complet de la casa, i un altre estudi 

força precís dels principals aparells que conformen la instal·lació FV, els quals proporcionen 

nocions dels principals aspectes que cal tenir en consideració a l’hora que es vol implementar 

una instal·lació d’aquest estil. Potser, com a contrapunt, el projecte podria haver aprofundit 

més en algun aspecte com la definició i càlculs tècnics (elèctrics) de la instal·lació, els quals 

s’han extret directament d’un software específic per aquest ús com és el PVSyst. O també es 

podria haver posat més el focus en algun altre aspecte específic d’aquest tipus de sistema 

com són les proteccions requerides o la xarxa de terres que s’haurà d’instal·lar. 

Amb posterioritat, amb l’ajuda del programa especialitzat PVSyst, s’ha dut a terme la simulació 

del model d’instal·lació dissenyat per a l’habitatge. S’ha pogut fer un anàlisi exhaustiu dels 

seus principals paràmetres: rendiments, pèrdues, temperatures, etc. Així com també s’ha 

pogut realitzar l’anàlisi energètic complet del sistema i obtenir el potencial de generació 

d’electricitat que s’aconsegueix amb la seva instal·lació, que és de 7.799,39 kWh/any. Amb 

aquest valor es pot arribar a cobrir un 54% de la demanda total elèctrica de la casa calculada 

en l’apartat d’estudi energètic (DesignBuilder), que és de 14.534,45 kWh/any. Això confirma 

la conveniència de dur a terme la instal·lació des del punt de vista energètic i de reducció del 

consum de la xarxa, ja que la proporció coberta és molt significativa. 

Per últim lloc pel que fa a la casa, s’ha dut a terme un anàlisi de l’execució i implantació del 

projecte també des de la perspectiva econòmica, començant per una aproximació de la 

inversió requerida i un estudi de viabilitat de les diverses alternatives plantejades. Un cop amb 

la instal·lació del tot definida, s’ha continuat amb la realització d’un pressupost més exacte del 

projecte i un estudi de viabilitat de la inversió més detallat que el realitzat prèviament. S’ha 

pogut constatar la viabilitat econòmica de la inversió, amb un període de retorn de 10,38 anys 

i un valor actualitzat net de 2.577,47 € considerant un horitzó de 20 anys, al finals dels quals 

el retorn de la inversió inicial requerida serà del 212,88%. Aquesta viabilitat econòmica és un 

estímul rellevant per apostar fermament fer una alternativa renovable com ho és la solar 

fotovoltaica, ja que fins fa no gaires anys la despesa requerida era molt més alta i això 

generava incerteses en els potencials inversors.  

Passant a l’extrapolació de resultats que s’ha realitzat per a estudiar el potencial de generació 

a tota la ciutat de Berga, es pot concloure que tot i que no es disposava d’un període de temps 

massa llarg per a dur-lo terme, fet que ha comportat haver de realitzar algunes aproximacions 
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pel que fa a les àrees útils disponibles en teulades i  façanes per a la col·locació d’instal·lacions 

FV, aquest estudi ens ha servit per tenir una primera aproximació bastant realista del potencial 

de generació utilitzant aquests sistemes a la totalitat del municipi de Berga. El potencial 

calculat es situa en 19.158,96 kW de potència nominal FV instal·lada, el que significaria una 

producció energètica anual de 30.936.564,21 kWh/any, que és aproximadament el 41% de la 

demanda total elèctrica municipal. S’ha pogut comprovar doncs, quina part d’aquest consum 

total d’electricitat podria arribar a cobrir-se únicament amb energia solar FV situada en entorns 

urbans, que era el principal objectiu d’aquesta part del projecte. 

Per un estudi futur potser seria interessant, pel cas específic de la casa, intentar  dissenyar un 

model que optimitzi l’estalvi econòmic obtingut en funció de la potència nominal de plaques i 

vidres FV instal·lats, o també dur a terme un estudi més detallat de la conveniència o no de la 

instal·lació de bateries per a l’emmagatzematge d’energia, cosa que no s’ha arribat a fer en la 

present memòria. Pel cas de la ciutat de Berga, seria interessant realitzar un estudi complet 

de les cobertes i façanes de la ciutat potencials de situar-hi sistemes fotovoltaics, per així 

poder obtenir un ordre de magnitud molt més aproximat al real del percentatge de la demanda 

total d’electricitat que podria ser cobert únicament amb energia solar fotovoltaica, ja que amb 

el present projecte ha quedat en evidència el potencial que presenta aquesta font energètica. 
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6. Agraïments 

Primerament, vull agrair-li a la meva tutora del Treball de Fi de Màster (TFM) a l’ETSEIB, l’Alba 

Ramos Cabal, per la seva orientació en el treball, la ràpida resposta en qualsevol moment i la 

seva bona predisposició a ajudar-me durant tot el transcurs del projecte. També m’agradaria 

mencionar i donar les gràcies als companys de feina d’Elecnor i Ingenieros IM3, empreses 

d’enginyeria on he estat realitzant les pràctiques acadèmiques tant del màster com del grau, i 

on he pogut assolir coneixements més profunds i aplicats al món real d’instal·lacions 

elèctriques i industrials, i on també he pogut aprendre a utilitzar eines de softwares com 

l’AutoCAD, que m’han estat de gran ajuda per al bon desenvolupament del projecte. 

Finalment, vull donar les gràcies també a la meva família i amics pel seu suport constant 

durant tot aquest període dels estudis superiors. 
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