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Resum 

El cavi climàtic i la conseqüent alteració dels ecosistemes és un assumpte de gran rellevància al segle 

XXI.  Si, sumat a això, trobem uns preus de l’electricitat disparats, que alguns dies han arribat als 

400€/MWh al mercat majorista, és imprescindible prendre decisions per solucionar aquests 

problemes.   

En aquest document es dimensionarà un sistema fotovoltaic i un punt de recàrrega de cotxes elèctrics 

per una casa destinada a lloguer turístic.  Aquest sistema busca millorar la rendibilitat d’aquests tipus 

de negocis, així com oferir un millor servei per als usuaris amb vehicle elèctric.  A més a més, 

proporcionarà una reducció de la petjada de carboni que aquests negocis emeten, ajudant a la millora 

de la qualitat de l’aire i reforçant la imatge corporativa de l’establiment, mostrant així un ferm 

compromís amb el medi ambient. 

Tot això es farà acompanyat d’un estudi de mercat, en el qual es seleccionaran els components en 

funció de les seves qualitats tècniques i competitivitat econòmica, fent una comparativa i escollint el 

més adient per a aquest cas en concret.  Addicionalment, es realitza un estudi econòmic on s’inclouen 

totes les subvencions disponibles per aquests tipus de projectes. 

Els resultats són un temps d’amortització de 4 anys amb subvenció, i de 6 anys sense subvenció, 

produint un estalvi anual d’uns 2000€ en concepte d’energia consumida.  A més a més, s’estalvien 52 

tones de CO2 durant el transcurs dels seus 22 anys de vida útil. 

Aquest projecte és el començament per a seguir millorant la sostenibilitat a la industria turística, motor 

de l’economia balear. 
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Resumen 

El cambio climático y la consiguiente alteración de los ecosistemas es un tema de gran relevancia en el 

siglo XXI.  Si, sumado a esto, encontramos unos precios de la electricidad disparados, que algun día han 

llegado a los 400€/MWh en el mercado mayorista, se hace imprescindible tomar decisiones para 

solucionar estos problemas. 

En este documento se dimensionará un sistema fotovoltaico y un punto de recarga de coches eléctricos 

para una casa destinada al alquiler turístico.  Este sistema busca mejorar la rentabilidad de este tipo de 

negocios, así como ofrecer un mejor servicio para los usuarios con coche eléctrico.  Además, 

proporcionará una reducción de la huella de carbono que estos negocios emiten, ayudando a la mejora 

de la calidad del aire y reforzando la imagen corporativa del establecimiento, mostrando así un firme 

compromiso con el medio ambiente. 

Todo esto se hará acompañado de un estudio de mercado, en el cual se seleccionarán los componentes 

en función de sus cualidades técnicas y su competitividad económica, haciendo una comparativa y 

escogiendo el más apropiado para este caso concreto.  Adicionalmente, se realizará un estudio 

económico donde se incluyen todas las subvenciones disponibles para estos tipos de proyectos. 

Los resultados son un tiempo de amortización de 4 años con subvención, y de 6 años sin subvención, 

produciendo un ahorro anual de unos 2000€ en concepto de energía consumida.  Además, se ahorran 

52 toneladas de CO2 durante el transcurso de sus 22 años de vida útil. 

Este proyecto es el principio para seguir mejorando la sostenibilidad de la industria turística, motor de 

la economía balear.  
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Abstract 

Climate change, and the subsequent alteration of the disruption of ecosystems, is a very relevant issue 

in the 21st century. Moreover, if we consider the elevated prices of electricity, which have reached 

400€/MWh on some occasions in the wholesale market, it is crucial to take action to solve these 

problems. 

In this document, a photovoltaic system and a car recharge point will be designed for a holiday rental 

house. This system aims to improve the cost efficiency of these type of business, as well as offering a 

better service for electric car users. Furthermore, it will minimise the carbon footprint emitted by these 

businesses, improving the air quality and enhancing the corporate image of the tourist establishment, 

showing commitment with the environment. 

The project will include a market research, in which the components will be selected according to their 

technical qualities and their economic competitiveness, after doing a comparison and choosing the 

most appropriate for this kind of project. Additionally, an economic study is performed, where all 

available subsidies are included. 

The result is a depreciation period of four years with subsidy, and six years without it, with a yearly 

saving of 2000€ for the energy consumption. In addition, 52 tons of carbon dioxide are saved during 

the 22 years of lifespan. 

This project is only the beginning in order to keep improving the sustainability of the tourist industry, 

which is the basis of the Balearic economy. 
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Agraïments 

Aquest treball posa punt i final a la carrera que vaig començar aquí a la EEBE quan tenia 18 anys.  Ara 

en tinc 22, i durant aquest temps han estat moltes les experiències que he viscut, tant personals com 

acadèmiques, algunes bones i altres no tant.  El que sí que és segur és que totes han sumat d’alguna 

manera a aquesta etapa de la meva vida. 

En primer lloc, m’agradaria agrair el suport que he rebut dels meus pares.  Gràcies a ells he pogut venir 

aquí a Barcelona a cursar aquests estudis.  Sempre m’han donat ànims per seguir endavant. 

També m’agradaria agrair a tots els docents que he tingut durant la carrera per tot el que m’han 

ensenyat, que m’ha fet créixer com a persona, així com la comprensió i la paciència que han tingut 

envers els alumnes.  Davant la pandèmia de la COVID-19, s’han sabut reinventar i han adaptat la forma 

d’ensenyar i avaluar a la nova situació.   

Vull agrair d’una manera molt especial l’ajuda rebuda de Bàrbara Sureda Carbonell, directora d’aquest 

TFG. Els seus magnífics consells i aportacions m’han ajudat molt en la realització d’aquest treball.  Des 

del principi, amb l’acceptació del tema escollit,  fins al final, sempre he comptat amb el seu suport. 

En aquest apartat d’agraïments, no em vull oblidar dels meus companys de carrera.  El treball en equip 

i l’ajuda mútua han set crucials per poder superar aquests estudis. Quan alguna feina pareixia 

impossible, el treball cooperatiu i la implicació de tots han fet que aquesta sortís endavant.  He après 

molt d’ells i amb ells.  Sens dubte, una de les millors coses que m’emporto d’aquesta universitat és la 

qualitat humana que hi he trobat.  

Per últim, vull agrair a les persones propietàries de les instal·lacions fotovoltaiques que he visitat el fet 

d’obrir-me les portes de casa seva per poder veure-les de primera mà, fer-ne fotografies per incloure 

al treball i compartir la seva experiència com a usuari.  Gràcies a elles, he pogut veure molts detalls que 

no hauria pogut apreciar des de l’escriptori d’un ordinador.  El paper tot ho aguanta, però és al camp 

de treball on es validen les idees.  
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Glossari 

Perfileria: Conjunt de peces amb una determinada geometria que formen part d’una estructura 

Tensió simple o tensió de fase: 230V 

Tensió composta o tensió de línia: 400V 

Corrent continu (CC): Corrent que flueix en un únic sentit  

Corrent altern (CA): Corrent on el sentit de circulació dels electrons va alternant 

Seguidors MPP:  Entrades de la part continua de l’inversor que fan que el producte de tensió i corrent 

provinent dels panells sigui màxim. 

STC: Condicions de Test Standard  

Wp: Wat pic.  Potència màxima que pot produir un sistema 

NOCT: Normal Operating Cell Temperature.  Temperatura de funcionament habitual 

String: Conjunt de panells connectats en sèrie. 

Taula de panells: Conjunt de panells que es troben junts a una mateixa estructura 

Tensió flotant: Potencial elèctric de referència superior a 0V, generalment no desitjat 

Derivació: Camí no desitjat per on circula un corrent elèctric 

Arc elèctric: Camí que segueix un corrent elèctric per l’aire quan la tensió produeix ruptura dielèctrica 

CNMC: Comissió Nacional del Mercat i Competència 

Harmònics: Distorsió de la forma sinusoïdal del corrent altern. 

PWM: Pulse Width Modulation 

BMS: Battery Management System 
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1. Prefaci 

1.1. Origen del treball 

Per entendre aquest projecte el primer que necessitem és saber d’on venim i perquè hem 

arribat al context actual.  El model turístic actual de les Illes Balears no s’entén sense fer un breu 

recorregut per la seva història, començant a finals dels anys 50 fins als nostres dies. 

L’illa d’Eivissa, una de les quatre illes que conforma la comunitat autònoma de les Illes Balears, 

té una gran afluència de turistes que cada any visiten l’arxipèlag.  Aquests turistes varen començar a 

arribar als anys 60, coincidint amb una millora de l’economia espanyola, el babyboom, la lleugera 

obertura a l’exterior del règim franquista i l’avanç en la tecnologia destinada al transport de persones, 

tant les màquines com les infraestructures.   

 
Figura 1.- Bristol 170 d’Avianco a l’aeroport d’Eivissa (26 d’abril de 1958)  [1] 

 

L’aeroport d’Eivissa va ser clau en aquest aspecte, ja que les persones que arribaven eren 

majoritàriament estrangeres i venien per via aèria.  Això es deu al fet que a alguns països europeus 

(França,  Regne Unit i Alemanya) la classe mitjana es trobava en una bona situació econòmica i podien 

gaudir de vacances fora del seu país.  A més, les vacances familiars d’estiu es convertiren en una moda 
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generalitzada, gràcies als mitjans de comunicació.  La classe mitjana espanyola encara no s’ho podia 

permetre.  Tots aquests factors marcaren l’inici d’una nova època a partir de 1960. 

Durant la dècada dels 60, molts de hippies es varen establir a l’illa d’Eivissa.   Vivien en comunes 

a “cases pageses”  que la gent del camp havia venut per poder anar a viure a la ciutat.  Eivissa va ser un 

dels llocs de peregrinació i residència d’aquesta cultura, on trobaren la llibertat, la pau i la tolerància 

de la gent local que buscaven. 

 

Figura 2.- Dones vestides de pagès i hippies  [2] 

Cap al final dels anys 60 i principis dels 70,  l’illa va viure un fort increment de l’afluència de 

turistes, any rere any, degut a la construcció d’hotels, restaurants i altres infraestructures que 

permetien acollir l’arribada creixent de visitants.  Aquest fet també va coincidir amb l’arribada de la 

transició, que va suposar un augment de les llibertats dels individus, amb la conseqüent millora 

econòmica. Els visitants d’aquesta època ja no eren els hippies dels 60, sinó un turisme de masses que 

el que buscava era un cert nivell de comoditats ( això explica l’augment del sector serveis abans 

mencionat).   

A la dècada del 2000,  es va arribar a un punt d’estancament degut a que l’augment de places 

hoteleres s’atura.  S’ha de recordar que a una illa els recursos i l’espai són limitats, fet que impedeix el 

creixement continu.  En aquests anys, el turisme que arriba a l’illa busca sol i platja i/o discoteques.  

L’illa s’ha convertit en un referent mundial pel que fa al turisme de sol i platja, així com de la música 

electrònica.  Les platges de les Pitüses i les seves discoteques guanyen molts de reconeixements,  

essent qualificades  com a les millors del món. 
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Cap a l’any 2010 hi ha un canvi de tendència, i comencen a proliferar els allotjaments rurals al 

camp eivissenc (tant vivendes turístiques,  com agroturismes i hotels rurals).  Els hotels també pateixen 

canvis, ja que es transformen  en hotels de categoria superior (quatre i cinc estrelles), reduint el 

nombre d’habitacions, però més espaioses i luxoses.  L’oferta de cases d’alt standing augmenta. 

L’Eivissa del luxe havia començat.  Ara el perfil del turista que ve busca la privacitat i l’exclusivitat, sense 

importar-los el cost.  Cuiners de tot el món obren restaurants a l’illa, com Ferran Adrià,  Sublimotion 

(el restautant més car del món), entre d’altres.  Les empreses de nàutica també han proliferat, oferint 

lloger d’iots per navegar per la costa de l’illa o anar a passar el dia a Formentera. 

Al gràfic següent es pot apreciar l’evolució del turisme a l’illa d’Eivissa des del seu 

començament fins als nostres dies. 

 

Figura 3.- Representació gràfica de l’afluència de turistes a l’illa d’Eivissa  [3] 

 

1.2. Motivació 

El tema triat per fer aquest treball no és casualitat, ja que la meva família es dedica al lloguer de cases 

vacacionals a l’illa d’Eivissa.  El fet de conèixer aquest camp de primera mà i, especialment des de que 

estic cursant els estudis universitaris d’enginyeria elèctrica, m’ha servit per poder observar algunes 

ineficiències energètiques a la casa vacacional sobre la que es basa el meu treball ( des del punt de 

vista tècnic), les quals poden ser resoltes o millorades. 

Una de les principals motivacions és reduir la despesa energètica de caràcter no renovable, tant de 

l’energia elèctrica consumida a través de la xarxa de distribució, com l’energia consumida en forma de 

gas butà per l’escalfador d’aigua.  Això és especialment important a Balears, ja que tota l’energia que 
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es produeix no és renovable, sinó que prové de centrals tèrmiques que cremen fueloil i/o gas natural. 

També, part de l’energia que es consumeix ve de la península per mitjà de cables submarins, cosa que 

ajuda a millorar el mix energètic a les illes. 

Un altre dels principals problemes que es va observar a la vivenda, va ser la asimetria de consum que 

hi havia entre la temporada d’estiu i la resta de l’any.  La casa objecte del projecte no està habitada a 

l’hivern,  només des d’abril fins a octubre.  Aquesta asimetria provoca que hi hagi d’haver una potència 

contactada elevada per cobrir els pics de consum durant la temporada turística que durant la resta de 

l’any no és aprofitada.   

Durant l’estiu aquesta potència és necessària per mantenir la il·luminació, climatització, grup de pressió 

per al regadiu del jardí i cultius, bomba de filtrat de la piscina, entre d’altres.  A l’hivern, molts d’aquests 

consums desapareixen i, en conseqüència, els pics de consum que hi pot haver són molt menors 

respecte a l’estiu.  Amb la utilització del sistema de generació fotovoltaic ens permet solucionar els dos 

problemes anteriorment esmentats. 

Per una banda, reduïm el consum de la xarxa de distribució, generant electricitat d’una forma més 

econòmica i sostenible i, en conseqüència, reduint la petjada de carboni generada.  Per l’altra banda, 

podem reduir la potència contractada ja que les plaques ens donen aquest extra de potència per quan 

hi ha pics de consum. 

 

1.3. Requeriments previs 

Per a la realització d’aquest projecte són necessaris una sèrie de requeriments previs per a poder dur-

se a terme. 

El primer requeriment necessari és que la casa ha d’estar connectada a la xarxa de distribució pública.  

Ja que es tracta d’una instal·lació fotovoltaica amb injecció a xarxa d’excedents, serà necessària una 

xarxa de distribució que pugui assumir aquests excedents.  La potència del transformador ha de ser 

suficient com per absorbir els excedents de les instal·lacions que hi estan connectades.  En la majoria 

dels cassos, el transformador té la capacitat d’absorbir aquesta energia ja que la xarxa és de 230/400V.  

Si estiguéssim a un barri com el de Gràcia o similar, on encara hi ha llocs on l’electricitat encara és a 

110V, s’hauria de comprovar si es pot absorbir aquesta potència. 

Un altre requeriment previ és mirar si es disposa de suficients metres quadrats al terrat com per a 

poder instal·lar la potència desitjada.  Les instal·lacions fotovoltaiques requereixen de superfícies molt 

més grans que les fonts no renovables.  Per posar un exemple, un generador de combustió de 5kW 
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ocuparia  1 𝑚2 aproximadament, mentre que un sistema fotovoltaic d’aquesta potència ocuparia una 

superfície de  30𝑚2.  Com és evident, la  majoria de cases disposen d’aquesta superfície total, però 

també s’han de tenir en consideració les ombres i els obstacles que hi ha al terrat.  Així, la superfície ha 

de ser sense ombres o en el seu defecte, una superfície amb el menor nombre d’ombres possibles. 

Per a la instal·lació d’aquests tipus de sistemes, no és necessari demanar una llicencia d’obres a   

l’ajuntament, ja que aquesta activitat no la requereix a les Illes Balears.  En el cas que aquesta 

instal·lació de generació es trobés a Catalunya, sí que seria necessari tramitar una llicéncia d’obres per 

a poder instal·lar-la.  
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2. Introducció 

2.1. Objectius del treball 

L’objectiu d’aquest treball és la implementació de sistemes que funcionen amb energia solar per tal de 

reduir la despesa energètica i contribuir a la protecció del medi ambient, ja que es tracta d’una energia 

100% renovable i neta.  Aquesta no dependència de les energies fòssils, tan poc present al mix 

energètic a les Illes Balears, és un pas cap a la descarbonització de l’economia illenca, donat que la seva 

principal activitat és el turisme.  D’aquesta forma, es pretén reduir la petjada de carboni que produeix 

aquesta activitat als espais naturals de les illes, en especial a la qualitat de l’aire. 

D’altra banda, també es busca un estalvi i millora del rendiment econòmic dels establiments.  Aquest 

s’aconseguirà mitjançant la reducció de l’import de la factura elèctrica degut a l’autoconsum i la 

compensació de l’energia injectada a xarxa 

2.2. Abast del treball 

En aquest treball s’abordaran una gran part dels aspectes necessaris per al correcte dimensionament 

del sistema fotovoltaic i la seva instal·lació.  Es faran càlculs de la posició dels panells, angle, llast, entre 

d’altres.  A més a més, es farà una comparació dels diferents elements del mercat per tal de seleccionar 

el que considerem millor.  A més a més, s’afegeixen uns comentaris i/o consells sobre la seva instal·lació 

aportats per instal·ladors i propietaris. 

Apart, també es posarà un carregador de vehicle elèctric per a poder carregar cotxes amb toma de 

càrrega, ja siguin purament elèctrics o híbrids endollables.  Aquesta càrrega es podrà configurar per a 

ser purament amb energia solar. 

Queda fora d’aquest treball sol·licitar o fer els tràmits administratius com els de donar d’alta la 

instal·lació al registre d’autoconsum de les Illes Balears o canviar el tipus de contracte amb la 

comercialitzadora elèctrica. 

 

2.3. Normativa aplicable 

 Reial Decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i 

econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica. 

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2019/04/06/pdfs/BOE-A-2019-5089-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2019/04/06/pdfs/BOE-A-2019-5089-C.pdf
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 Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a 

partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus. 

 Reial decret 1699/2011, de 18 de novembre, pel qual es regula la connexió a xarxa d'instal·lacions de 

producció d'energia elèctrica de petita potència. 

 Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric.  Es regula tot el relacionat amb la venda i 

distribució d’energia en el mercat elèctric espanyol. 

 RD 842/2002 pel qual s’aprova el reglament electrotècnic de baixa tensió.   Aquest Reial Decret 

regula com s’han de dimensionar i instal·lar els components de baixa tensió. 

2.4. Titularitat de la instal·lació i agents actuals 

Titular: Llorenç i Pilar C. B. 

NIF: xxxxxxxx 

Adreça: xxxxxxxx 

Número CUPS: xxxxxxxxx 

Tipus de CUPS: xxxxxxxxxxx 

Potència contractada: 10 KW 

Tensió del punt:  230/400V 

Referència cadastral: xxxxxxxxxxx 

 

2.5. Emplaçament i accessos 

L’emplaçament on es troba la instal·lació de generació fotovoltaica és la comunitat autònoma de les 

Illes Balears, a l’illa d’Eivissa, al terme municipal de Sant Josep de Sa Talaia. 

Coordenades UTM: 38°53'53.36"N,  1°18'35.30"E 

Aquesta instal·lació fotovoltaica es situarà al terrat d’un habitatge situat a sol rústic, per la qual cosa 

no s’afectarà  la superfície no construïda del terreny. 

A la parcel·la s’hi accedeix mitjançant un camí no pavimentat, apte per a tot tipus de vehicles.  Aquest 

camí connecta la carretera amb l’entrada de la parcel·la. 

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2014/06/10/pdfs/BOE-A-2014-6123-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2014/06/10/pdfs/BOE-A-2014-6123-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/12/08/pdfs/BOE-A-2011-19242-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/12/08/pdfs/BOE-A-2011-19242-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2013/12/27/pdfs/BOE-A-2013-13645-C.pdf
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3. Descripció de la instal·lació 

3.1. Panells solars 

Els panells solars fotovoltaics estan compostos d’un conjunt de cel·les fotovoltaiques que 

s’encarreguen de transformar l’energia que els aporta el sol en energia elèctrica.  Això es genera a 

causa de l’efecte fotovoltaic que es produeix al silici dopat que aquests contenen.   

S’ha de tenir en consideració les dimensions de cada panell, ja que aquests han d’encaixar a 

l’estructura.  Tenint en consideració que a l’estructura només s’hi poden posar panells de 1,7 x 1 m, no 

serà viable triar panells de gran potència, ja que aquests solen tenir més superfície.  

Per trobar el panell més adient, hem realitzat un estudi de mercat a pàgines web de venda online 

especialitzades en material fotovoltaic.  La següent taula mostra algunes de les possibles opcions. 

 

 

 

 

    

Model Panell solar 

455W JA Solar 

Mono PERC 

Panell solar 

policristal·lí 275W 

BSP275P 

Panell solar 340W 

LG NeON 2 N1C 

Panell solar 

280W ERA 

policristal·lí 

Dimensions 

(mm) 

2112 X 1052 1604 X 991 1686 X 1016 1640 X 990 

Potència (Wp) 455  275 340 280 

Preu (€) 219,43 131,37 279,09 137,26 

Relació 

preu/potència 

(€/KWp) 

482,26 477,07 820,85 490,21 

Eficiència (%) 20,4% 16,9% 19,8 17,2 
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Pros Bona eficiència 

i bona potència 

Dimensions  Potència, eficiència i 

dimensions 

Fabricant 

conegut, 

dimensions 

Contres Grans 

dimensions i 

baixa relació 

preu/ potència 

Marca poc 

coneguda i 

eficiència 

Relació 

preu/potència molt 

elevada 

Eficiència 

Taula 1.- Comparativa de panells solars [4][5][6][7]   

Els panells solars utilitzats seran els ERA policristal·lins de 280Wp.  Aquests panells han estat triats 

perquè aporten una bona relació preu / potència (340.42 €/kWp).  Els panells policristal·lins tenen 

menys eficiència que els panells monocristal·lins, però tenen un cost inferior que un panell de la 

mateixa potència policristal·lí. Com en aquest cas concret no hi ha problemes d’espai, s’opta per la 

tecnologia dels panells policristal·lins, a fi de reduir costos i maximitzar el rendiment econòmic.  També 

compleixen amb les dimensions màximes, cosa que permet muntar-los de forma vertical a les 

estructures. 

 

 

Figura 4.- Panell solar policristal·lí ERA de 280Wp  [7] 
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Potència 280 W 

Màxim voltatge (MPPT) a STC 32.2 V 

Màxima intensitat (MPPT) a STC 8.7 A 

Tensió en buit a STC 37.8 V 

Intensitat de curtcircuit a STC 9.36 A 

Eficiència 17.2 % 

Taula 2.- Dades tècniques panell solar [7]   

 

3.2. Inversor 

L’inversor és un component de la instal·lació fotovoltaica que serveix d’unió entre tots els components 

que la conformen.  Aquest aparell és l’encarregat de transformar el corrent continu generat pels 

panells a corrent altern de la xarxa.  Aquest aparell s’encarrega de donar la tensió i freqüència 

establerts a la xarxa i injectar-la sense produir pertorbacions, com harmònics, sobretensions o falta de 

sincronisme.  En cas de tenir bateries, també proporciona l’energia que aquestes necessiten amb una 

tensió i intensitat adequades, ajudat també d’altres aparells com reguladors de càrrega. 

La conversió de corrent continu a corrent altern ho fa mitjançant l’electrònica de potència i el sistema 

PWM.  Aquest sistema PWM utilitza impulsos de corrent continu per crear una ona sinusoïdal amb 

l’amplitud i freqüència requerida per a ser injectada.  Això ho fa amb l’encesa i apagada de transistors, 

els quals varien els intervals de encesa i apagada per donar un determinat valor de tensió. 
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Figura 5.- Ona sinusoïdal creada amb PWM  [8] 

Per triar l’inversor, és necessari realitzar un estudi de mercat sobre les opcions que tenim.  Avui en dia 

hi ha una gran varietat de fabricants i, a la vegada, aquests fabriquen diferents models, cadascun amb 

unes característiques concretes. 

Un dels trets més importants d’un inversor és la possibilitat d’incorporar bateries.  Els inversors amb 

aquesta propietat s’anomenen híbrids.  D’aquesta manera, es pot millorar l’autonomia d’una 

instal·lació per mitjà de bateries.  Gràcies a aquesta condició d’híbrids, aquests inversors poden 

transformar el corrent continu de les bateries en corrent altern per al consum. 

 

 

    

Model Growwatt 

SPH8000TL3 

Fronius Symo 

GEN24 8.0 Plus 

 SMA Sunny 

Tripower 8000TL-

20 

Huawei 

SUN2000-8KTL-

M1 

Potència (Kw) 8 8 8 8 

Preu (€) 3.025,00 3.555,37 1934,06 1715,18 

Relació preu/ 

potència (€/Kw) 

378,12 444,42 241,75 214,39 
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Híbrid Si Si No Si 

Entrades MPPT 2 2 2 2 

Taula 3.- Comparativa inversors fotovoltaics [9] [10] [11] [12] 

Per aquest projecte utilitzarem un inversor híbrid Huawei SUN2000-8KTL-M1 8kW trifàsic.  Aquest 

inversor permet connectar bateries i dona una sortida trifàsica a la potència generada pel sistema de 

panells. Encara que no s’instal·lin bateries, aquest inversor dona l’opció de millorar i ampliar 

l’autonomia del sistema fotovoltaic en un futur si es desitja.  La relació qualitat / preu d’aquest inversor 

és de les millors del mercat, amb 214,39 €/kW.   

També disposa d’aïllament galvànic a la part d’alterna.  Aquest aïllament galvànic és la separació del 

circuit altern de l’inversor amb la xarxa de distribució pública.  Aquest fet permet que en cas d’haver-

hi problemes com curtcircuits, sobretensions o d’altres, aquests no passin al circuit on els valors són 

els correctes.  Un sistema d’aïllament galvànic seria un transformador amb relació 1 a 1, ja que els dos 

circuits es connecten mitjançant el flux magnètic que circula pel nucli d’aquest.  D’aquesta manera és 

com aquest aïllament galvànic evita la connexió física dels dos circuits.  

 

 

Figura 6.- Inversor Huawei SUN2000-8KTL-M1 8kW Trifàsic   [12] 
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Eficiència màxima (%) 98,6 

Tensió per a màxim rendiment (V) 600 

Recomanació màxima de potència instal·lada 

(Wp) 

12.000 

Rang de funcionament en CC(V) 140-980 

Distorsió harmònica  <3% 

Rang de temperatures (Celsius) -25 a 60 

Humitat relativa (%) 0 a 100 

Màxim corrent AC a xarxa (A) 13,5 

Factor de potència ±0,8 

Taula 4.- Dades tècniques inversor solar [12]   

 

Figura 7.- Parts externes de l’inversor i connexió dels diferents cables  [Font pròpia] 

L’inversor de la figura anterior és un inversor Huawei híbrid de 5kW que es va fotografiar durant la 

visita a una instal·lació d’un sistema fotovoltaic d’una casa unifamiliar.  Encara que no té la mateixa 

potència que l’utilitzat en aquest projecte, les connexions són exactament iguals.  D’aquesta manera 



Implementació d’energies solars a una casa destinada a lloguer turístic 

 

  15 

es pot mostrar de forma clara i precisa  com van connectats els diferents elements de la instal·lació a 

l’inversor. 

Per poder fer la gestió dels fluxos d’energia, és a dir, determinar la quantitat d’energia que es 

consumeix de xarxa, la que s’injecta, etc, aquest inversor va associat a un aparell de medició, el qual va 

connectat, a la vegada,  a l’inversor per mitjà d’un cable de dades.  A la imatge superior es pot observar 

aquesta connexió a la part senyalada com a “Mesura i dades”.  Gràcies a aquest aparell, l’inversor pot 

obtenir la medició dels fluxos de potència i, gràcies a aquesta lectura, es pot realitzar la correcta gestió 

de l’energia. 

Per exemple, si la nostra instal·lació està generant 5kW, però a la casa només són necessaris 2kW, 

l’inversor i el smart meter injectaran 3kW a xarxa i 2kW cap als consums de la casa.  En el cas invers, és 

a dir, si la casa necessités 5kW i el sistema fotovoltaic només produís 2kW, agafaria 3kW de xarxa i els 

2kW que produeix la instal·lació. 

 

Figura 8.-Huawei Smart Power Sensor DTSU666-H trifàsic de 100A  [13] 

En aquest cas, el mesurador en qüestió també és de la marca Huawei, per assegurar la compatibilitat 

dels equips.  Aquest equip és el Huawei Smart Power Sensor DTSU666-H per mesurament trifàsic i 

aguanta fins a 100A d’intensitat màxima. És un mesurador trifàsic que va instal·lat a la caseta de 

comptadors, en aquest cas, a la via pública.  A les ciutats aquesta caseta es sol trobar dins les finques 

però a les zones rurals sol estar a la tanca de la parcel·la o al costat d’alguna via pública. 
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Figura 9.-Elements a la caseta de comptadors  [Font pròpia] 

En aquesta foto es poden apreciar tots els elements que es troben a la caseta de comptadors.  El 

comptador bidireccional i l’interruptor general de maniobra ja hi eren, però el mesurador intel·ligent 

o Smart Meter s’ha afegit.  

3.3. Cables corrent continu 

Els cables de corrent continu són els encarregats de transportar l’energia produïda pels panells cap a 

l’inversor.  Aquests cables es poden trobar fixats als panells i transcorrent pel terrat.  Els cables que 

estan fixes als panells serveixen per unir aquests panells entre si, mentre que els cables que transcorren 

pel terrat uneixen el conjunt de panells amb l’inversor.  Aquests cables estan pensats per estar muntats 

a l’exterior i a la intempèrie, i estan fabricats amb un material que resisteix les inclemències del temps.  

Per aquest motiu no es poden posar cables convencionals que trobaríem a una instal·lació interior, ja 

que l’aïllant exterior es deterioraria fins a deixar de ser segur tant per a les persones (electrocucions) 

com per als sistemes elèctrics (curtcircuits). 

El cable de color vermell serà el que s’emprarà per connectar el pol positiu de l’inversor i string de 

panells.  Per contra, el cable negre serà l’encarregat de unir el pol negatiu de l’inversor i string de 

panells.  D’aquesta manera, podrem identificar visualment i amb certesa les polaritats de la instal·lació,  

una vegada aquesta estigui acabada. 

En aquest cas, utilitzarem els cables de 4 𝑚𝑚2 del tipus  H1Z2Z2-K, amb un aïllament de 1,8KV amb CC 

i 1KV amb CA.  Aquests cables tenen una  vida útil de 30 anys. 
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Utilitzarem aquesta secció de 4 𝑚𝑚2 perquè els panells duen un cable del mateix diàmetre, i també 

degut a la poca distància que s’ha de recórrer cap a l’inversor.  Aquesta distància tan curta fa que la 

caiguda de tensió que es pateix sigui molt petita. 

 

Figura 10.- Cable solar de 4𝑚𝑚2𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑢𝑠 𝐻1𝑍2𝑍2 − 𝐾   [14] 

 

 

Figura 11.-Cable corrent altern (marró) i cable corrent continu (vermell)   [Font pròpia] 

En aquesta fotografia es pot apreciar la comparativa entre un cable convencional d’alterna i un cable 

per a strings de plaques.  El cable solar té un aïllament molt mes robust i gruixut que el cable de 

convencional de corrent altern, encara que la secció d’aquest cable solar sigui menor.  Això dona una 

idea de com de protegits van aquests conductors per aguantar les inclemències meteorològiques. 
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També és notable la diferència de color dels dos conductors, ja que el de corrent altern és del color 

marró coure, mentre que el conductor solar és de color platejat.  Es podria pensar que es tracta d’un 

cable d’alumini, però aquest color és conseqüència d’un tractament del material conductor que el fa 

més resistent, augmentant la seva intensitat respecte a un de coure convencional. Ens indica que és 

un conductor de coure electrolític, estanyat i de classe 5 segons IEC 60228  (Aquesta IEC 60228 és una 

norma de la Comissió Electrotècnica Internacional). 

Un altre aspecte a tenir en consideració és l’estanqueïtat del terrat.  És molt important que la 

instal·lació que realitzem no comprometi les propietats d’aïllament que prèviament tenia aquest.  Això 

pot ser crític en el cas de forats o conduccions per passar cable que comuniquen el terrat amb espais 

interiors.  Per aquest motiu s’utilitzarà una caixa de connexions a la baixant dels conductors elèctrics 

de corrent continu del terrat.  Aquesta caixa permet crear una estanqueïtat gràcies a les seves sortides 

de goma per on passaran els cables i, d’aquesta manera, es protegeix la baixant de les conduccions 

elèctriques de l’aigua i la pols.  

 

Figura 12.-Caixa de connexions per garantir estanqueïtat  [Font pròpia] 
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3.4. Connectors corrent continu 

Els connectors s’utilitzen per a fer unions de dos cables de forma segura i correcta.  La unió que 

proporcionen permet assegurar que aquesta estarà protegida de les inclemències del temps, evitant 

així el seu deteriorament per corrosió, oxidació o altres prejudicis provocats pels elements. 

També proporcionen una connexió i desconnexió ràpida si el cable ha de ser substituït o durant els 

treballs d’instal·lació i/o manteniment. 

Aquest tipus de connector té compatibilitat amb la majoria de connectors que ja duen els panells a la 

part posterior, del tipus MC4, donant una gran versatilitat en cas que els panells haguessin de ser 

substituïts per qualsevol causa (antiguitat, trencament  per condicions climatològiques extremes, entre 

d’altres) 

  

Figura 13, 14 .- Connector panells Weidmuller PVStick MC4 (esquerra) i connexió de dos panells solars per mitja de connectors 

MC4 (dreta)   [15] [Font pròpia] 

3.5. Estructura panells 

L’estructura serveix per donar inclinació als panells i poder aprofitar millor la radiació solar, a fi de 

maximitzar la producció d’energia.  També té la funció de mantenir els panells estàtics quan hi ha 

ràfegues de vent, compensant l’efecte vela produït per aquests. 
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Per saber quin tipus d’estructura utilitzarem, hem fet una recerca de mercat per trobar quines opcions 

tenim disponibles. 

Una d’aquestes opcions és de l’empresa Solarbloc, la qual ofereix uns blocs de formigó que 

proporcionen la inclinació desitjada.  Aquests blocs permeten una instal·lació ràpida i senzilla, ja que 

només s’ha de marcar una línia i instal·lar-los.  També s’estalvia la part de calcular el llast i col·locar-lo, 

donat que les estructures de formigó ja venen amb el pes suficient.  Alguns d’aquests blocs també 

permeten canviar l’angle amb el qual estan configurades les plaques. 

D’altra banda, aquest sistema també té els seus inconvenients, ja que és molt voluminós per al seu 

transport i requereix un vehicle amb gran volum de càrrega.  També té l’inconvenient del preu, que és 

bastant elevat comparat amb altres alternatives de subjecció de plaques.  Per últim, indicar que amb 

aquest sistema de fixació, les plaques han d’anar disposades de forma horitzontal.  Això suposa que la 

instal·lació necessitarà més metres quadrats que una instal·lació de la mateixa potència però amb les 

plaques posades en posició vertical.  Això es deu a que el costat inferior de la placa està suspès a l’aire, 

augmentant la longitud de l’ombra que provoca i en conseqüència, forçant una major separació. 

  

Figura 15.- Estructures Solarbloc amb angle variable(esquerra) i amb angle fix (dreta)   [16] [17] 

La segona opció que s’ha trobat són les estructures d’alumini, formades per barres i perfils d’alumini 

als quals van cargolats els panells solars i un llast per evitar que surtin volant.  Les seves principals 

avantatges són la facilitat de transport fins al lloc de la instal·lació, ja que venen en capses desmuntades 

i el seu preu molt competitiu.  També mencionar la seva gran resistència al vent, essent capaces 

d’aguantar vents molt forts, de fins a 150 km/h.   

Per  contra, aquestes estructures suposen un major temps d’instal·lació, ja que s’han d’unir totes les 

peces amb cargols, femelles, voladeres de pressió, entre d’altres.  També s’ha de vigilar que l’estructura 

estigui ben assentada al terrat, ja que aquests solen tenir gradients per a l’evacuació de l’aigua de pluja. 
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Amb tot això, es creu que la millor solució serà la utilització d’estructures d’alumini, ja que permeten 

una instal·lació més compacta i aporten major seguretat davant ràfegues de vent fortes per la seva 

major estabilitat. 

En aquest cas, els suports tenen una perfilaria d’alumini d’alta qualitat i resistència mecànica per poder 

aguantar la corrosió i les tensions mecàniques que poden produir els panells.  En concret és l’aliatge 

EN AW 6005A T6.  Tota l’estructura va subjectada amb cargols de tipus allen, femelles i volanderes.  Un 

apunt important és que els cargols d’unió amb la superfície on es sustenta no van inclosos.  Aquests 

depenen de si l’estructura va muntada sobre blocs, va cargolada directament al terra, etc. 

  

Figura 16, 17.- Perfil d’alumini de la part superior de l’estructura (esquerra) i grapa de subjecció del perfil als triangles de 

l’estructura (dreta)  [Font pròpia] 

Els perfils on van les plaques tenen una secció dissenyada per a ser molt funcionals per cadascuna de 

les cares.  A la imatge superior esquerra es pot apreciar molt bé el perquè del seu disseny.  Per una 

banda, la part inferior, que és la més ampla i plana, serveix per recolzar-se sobre els triangles de 

l’estructura i com a guia per encaixar les platines de subjecció que uneixen les seccions adjuntes de 

perfil.  Per altra banda, la part superior serveix per recolzar els panells i posar les grapes en forma de 

“T” que fixen aquests.  L’última cara útil és la que es mostra a la imatge dreta, on unes grapes d’alumini 

cargolades als triangles subjecten el perfil d’alumini. 
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Figura 18, 19.- Platina encaixada al perfil encarregada de assegurar una correcta unió (dreta) i unió de diverses estructures  

[Font pròpia] 

Els perfils d’alumini es poden unir mitjançant platines, com es mostra a la foto.  D’aquesta manera es 

poden crear estructures més llargues per a poder-hi col·locar un major nombre de plaques.  Aquestes 

estructures després s’hauran d’equilibrar, ja que els terrats tenen un gradient per ajudar en l’evacuació 

d’aigua de pluja.  Això és recomanable fer-ho amb objectes de ceràmica com rajoles o algun metall que 

no s’oxidi.  En el cas que l’estructura es munti sobre blocs de formigó, una opció és posar volanderes o 

femelles una sobre l’altre fins a arribar al nivell desitjat.  De totes maneres, les unions de l’estructura 

tenen una certa flexibilitat que permet adaptar-se a les irregularitats, facilitant la tasca d’equilibrat. 

Per a correccions d’altura major es recomana utilitzar dos femelles i col·locar-les a l’altura desitjada, 

aprofitant la longitud del pern que es troba al llast. 
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Figura 20.- Ajust d’altura a estructura muntada sobre blocs [Font pròpia] 

 

 

Figura 21.- Estructura panells a  30º [18] 

3.6. Llast 

El llast és un conjunt de blocs de formigó on la perfileria d’alumini reposa cargolada i unida a aquest.  

Aquest llast s’utilitza per mantenir bancs de panells estàtics quan bufa el vent.  Així doncs, es tracta 



  Memòria 

24   

d’un sistema que ens garanteix que els bancs de panells no sortiran volant ni es mouran quan les 

condicions climatològiques siguin adverses. 

Si el coeficient de fricció entre el terrat i els blocs de formigó és baix, es procedirà a aplicar silicona o 

algun material similar per evitar que llisquin. 

El nombre de blocs de llast no és rellevant, el que sí que s’ha de complir sempre és el pes mínim per 

taula de panells.  D’aquesta manera es pot optar per blocs de diferents pesos, donant més opcions 

segons el que es trobi al mercat o la geometria del lloc on s’hagin d’instal·lar. 

Els blocs no és necessari que siguin d’un fabricant en concret, ja que, fins i tot,  poden ser de fabricació 

pròpia.  Com s’ha mencionat anteriorment, l’únic requeriment és complir amb el pes mínim.  

               

Figura 22, 23.- Llast per muntar sobre l’estructura (esquerra) i llast on l’estructura va muntada a sobre (dreta) [Font pròpia] 

En la instal·lació podem posar dos tipus de llast: el que va a sobre de l’estructura i el que l’estructura hi 

reposa a sobre. 

El llast que va a sobre de l’estructura té una ranura que transcorre longitudinalment i que serveix per 

encaixar a la barra inferior del triangle de les estructures.  Aquests tipus de llast ofereixen una 

col·locació més fàcil, ja que no s’han d’usar cargols i això permet un equilibrat més senzill de les 

estructures.  Per contra, aquest sistema ofereix menor estabilitat ja que el pes està ubicat al centre de 

l’estructura. 
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Per altra banda, el llast on l’estructura hi reposa a sobre d’ell, és mes complicat de muntar, ja que 

requereix de més peces com cargols i perns però dona major estabilitat.  Això es deu a que els pesos 

estan ubicats als extrems, fent que sigui més difícil de bolcar amb ratxes de vent fort. 

Per aquest projecte, es considera que la millor opció és la de col·locar el llast en forma de blocs on 

l’estructura va a sobre, ja que és més segur. 

Una opció addicional, per reforçar la seguretat dels llasts, és la d’utilitzar cables d’acer per unir les 

estructures.  Aquests cables van subjectes al terrat amb un pern o algun tipus de cargol el qual 

proporciona una subjecció molt sòlida en cas de forts vents.  Aquest cable uneix les estructures pel 

travesser superior o la barra vertical del triangle, creant una xarxa.  L’inconvenient d’aquests cables és 

que dificulten la mobilitat pel terrat.  Amb el cable que uneix el pern ancorat a terra i la primera 

estructura es podrien produir ensopegades. 

En el nostre cas, aquesta mesura de seguretat addicional no és necessària, ja que la casa es troba 

resguardada per muntanyes que deflacten aquest forts vents.  A més a més, al càlculs del llast es 

tindran en consideració aquests forts vents per garantir la seguretat. 

  

Figura 24, 25.- Llast per muntar sobre l’estructura (esquerra) i llast on l’estructura va muntada a sobre (dreta) [Font pròpia] 
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3.7. Fusibles i porta fusibles 

Els fusibles són uns elements del circuit elèctric que actuen com a protecció en cas de sobreintensitats 

en els cables de la instal·lació.  Aquests consten d’un encapsulat de vidre, el qual protegeix i aïlla un fil 

de plom, calibrat per fondre’s a una determinada intensitat. 

Aquests fusibles van dins un porta fusibles, encarregat de connectar els dos extrems dels cables al 

fusible i protegir aquest d’inclemències meteorològiques, pols i altres agents externs.   Poden anar 

muntats a quadres a la intempèrie o bé a un quadre resguardat.  El més recomanable és muntar 

aquests fusibles i porta fusibles al mateix quadre on van les proteccions de corrent altern de l’inversor.  

D’aquesta manera és més senzill realitzar el procediment de posada en marxa i arreglar possibles 

avaries en el futur. 

Per triar el valor del fusible correcte, s’ha de tenir en consideració la secció del cables de la part de CC 

i la intensitat que circularà per aquest.  Per saber-ho, mirarem el datasheet del panell i una taula 

d’intensitats normalitzades per fusibles. 

Pel que respecta al corrent, agafarem el de màxima potència, que correspon a 8,7A.  La secció és de 

4𝑚𝑚2, com el cable que ja porten les plaques.  D’aquesta forma només ens hem de preocupar de 

buscar un fusible que proporcioni protecció, ja que la intensitat i secció han quedat fixades per les 

pròpies característiques del panell. 

 

Taula 5.- Valors d’intensitat per a fusibles[19] 

Si observem la taula de les intensitats normalitzades pels fusibles, trobem que el fusible 

immediatament superior és el de 10A.  Aquest és el mes adequat per a protegir de sobreintensitats els 

strings.  Per cada string instal·larem dos fusibles, un al cable positiu i un altre al cable negatiu, els dos 

essent de 10A i de 1000V de tensió màxima. 



Implementació d’energies solars a una casa destinada a lloguer turístic 

 

  27 

 

Figura 26.- Quadre elèctric de l’inversor.  Fusibles i porta fusibles a l’esquerra i proteccions AC a la dreta [Font pròpia] 

Els fusibles i porta fusibles no han de ser d’una marca en concret, sinó que poden ser de qualsevol 

fabricant que compleixi amb els requisits de seguretat i protecció establerts per la normativa.  Així 

doncs, la seva elecció dependrà de la disponibilitat del mercat.   Tanmateix, són elements amb un preu 

molt baix i, en conseqüència, una variació d’aquest tindrà un efecte menyspreable sobre el cost final 

de la instal·lació. 

3.8. Interruptor seccionador 

El seccionador és un element del circuit elèctric que permet desconnectar el pas de corrent que pot  

circular per un cable. A més a més, és un aparell que garanteix que no hi haurà pas d’electricitat per 

arc elèctric.   Aquest element  anirà col·locat a la part de corrent continu del circuit. 

A més a més, aquest seccionador ha d’anar acompanyat d’un interruptor, ja que un seccionador només 

pot  tallar el circuit quan a aquest no hi circula corrent.  Per aquest motiu, és necessari utilitzar un 

interruptor per tallar el pas de corrent. 

Aquest dos elements els podem trobar integrats a un sol component elèctric, anomenar interruptor 

seccionador.  En aquest cas, comentar que l’inversor seleccionat ja porta integrat un interruptor 

seccionador a la part inferior, però alguns no el duen i és necessari posar-lo com a element extern. 
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Figura 27.- Interruptor seccionador [20] 

Intensitat màxima (A) 20 

Potència màxima admissible (KW) 7,5 

Grau de protecció IP  65 

Taula 6.- Dades seccionador [20]   

 

3.9. Protecció costat corrent altern 

En el costat del corrent altern, és a dir, a la sortida de CA de l’inversor, és necessari instal·lar unes 

proteccions per tal d’evitar danys i perjudicis a persones i equip elèctric. 

Aquestes proteccions constaran d’un interruptor magneto tèrmic i diferencial  Per poder dimensionar 

aquest correctament,  és necessari calcular el corrent que circula a la sortida del inversor. 

Aquesta intensitat la calculem mitjançant la següent fórmula. 

 

𝑰 =
𝑷

√𝟑 · 𝑽 · 𝒄𝒐𝒔𝝋
=

𝟖𝟎𝟎𝟎

√𝟑 · 𝟒𝟎𝟎 · 𝟎. 𝟖𝟓
= 𝟏𝟑, 𝟓𝟖𝑨 

(Eq. 1) 

 

On 
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P = Potència en W 

V = Voltatge en V 

𝑐𝑜𝑠𝜑 = factor de potència, 0,85 en instal·lacions normals o 1 en instal·lacions purament resistives 

Aquestes proteccions consten d’un magneto tèrmic de 16A i un diferencial de 25A, ja que és 

l’immediatament superior al calculat anteriorment.  El magneto tèrmic serà tetrapolar, amb un poder 

de tall de 6kA, i el diferencial tindrà una sensibilitat de 30mA.  El diferencial sempre ha de ser d’un 

amperatge igual o superior al magneto tèrmic per evitar que es cremi.  El cable seleccionat serà de 4 

𝑚𝑚2 i del tipus H07Z1-k(AS), de coure i no propagador de fum 

També serà necessari instal·lar una protecció de sobretensions de tipus 1 i 2.  Aquesta protecció actua 

protegint en cas de sobretensions transitòries i permanents.  Per exemple, en cas que entri un llamp 

per la instal·lació, aquest dispositiu assegura la desconnexió dels equips evitant que quedin afectats 

per aquesta sobretensió. 

3.10. Bateries 

Primer de tot s’ha de dir que aquesta instal·lació no disposarà de bateries al principi, però es deixarà 

una previsió i càlculs de manera que aquest sistema d’acumulació pugui ser instal·lat quan es desitgi.  

Aquesta part del projecte no es tindrà en consideració per a la redacció del pressupost. 

S'anomena bateria o acumulador elèctric al dispositiu capaç d'emmagatzemar energia en forma 

d'energia química i, posteriorment, fent servir procediments electroquímics, produir energia elèctrica. 

Una bateria o acumulador solar és un generador elèctric secundari, és a dir, no pot funcionar sense 

que se li hagi subministrat electricitat prèviament mitjançant l'anomenat 'procés de càrrega'.  El principi 

de funcionament de les bateries es basa en el procés químic de reducció-oxidació (redox), en el qual 

un dels components s'oxida (perd electrons) i l'altre es redueix (guanya electrons). Les bateries o 

acumuladors solars experimenten un procés químic que allibera i genera energia, per la qual cosa el 

seu ús redueix la vida útil. [21] 
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Figura 28.- Estructura interna d’una bateria de liti [22]  

En el cas concret d’aquesta instal·lació, es desitja calcular quina capacitat de bateries és necessari 

posar.  Per calcular aquesta previsió, considerarem que volem suplir els següents consums:  

 Il·luminació: 15 bombetes de led de 10W durant 6 hores (0.6kwh) 

 Climatització: 2 bombes de calor de 1000W durant 2hores (4kwh) 

 Cuina: Vitroceràmica inducció 2000W durant  30 min (1kwh) 

Així, calculem l’energia consumida per aquests aparells  

𝐸 = ∑ 𝑃 · 𝑡 = 10 · 15 · 4 + 2 · 1000 · 2 + 2000 · 0,5 · 1 = 5900 Wh = 5,9KWh (Eq. 2) 

On 

P = Potència en W 

T = temps en h 

Ara que s’ha calculat l’energia necessària per suplir aquests consums, és necessari saber quina 

capacitat de bateries s’han de posar per tal que la instal·lació funcioni correctament. 

La capacitat de bateria que hem de instal·lar ha de ser sempre major a la calculada, ja que s’ha de 

deixar una càrrega mínima.  Això es deu a que a major percentatge de descàrrega, més s’escurça la 

vida útil de les bateries.  Així doncs, posarem un límit de descàrrega del 20%, el que implica que les 

bateries mai estaran per sota d’aquest 20% de càrrega.  Quan s’arribi a aquest percentatge, l’inversor 

tallarà el flux d’energia i utilitzarà la xarxa pública de distribució. 
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Sabent això, s’ha de calcular la capacitat d’emmagatzematge bruta per tal d’obtenir els 5,9 kWh nets. 

𝐶𝑏 =
𝐶𝑛

1 − 𝜏
=

5,9

1 − 0,2
= 7,37 𝑘𝑊ℎ 

(Eq. 3) 

On 

𝐶𝑛= Capacitat neta, en kWh 

𝜏 = Límit de descàrrega, en % 

 

Ara que ja sabem quina és la capacitat bruta de la bateria, toca triar un sistema de bateries en concret.  

És molt probable que no trobem una bateria amb la capacitat calculada anteriorment, però agafarem 

una que s’hi apropi.  S’ha de tenir en consideració que aquest valor surt d’una previsió teòrica, així que 

una bateria lleugerament més petita o més gran que el valor objectiu és també adequada per suplir les 

necessitats. 

Una consideració molt important que s’ha de tenir present és la compatibilitat entre bateries, inversor 

i sistema de gestió de les bateries.  Això és molt important per al bon funcionament del sistema de 

bateries, ja que si està mal regulat podria fer-les malbé. 

Buscant informació per internet i anant a visitar diverses instal·lacions, s’ha pogut comprovar que les 

bateries de liti actuals són les millors, però que les instal·lacions més antigues funcionen amb bateries 

de plom-àcid, ja que les de liti en aquella època no eren competitives.  En la següent taula, s’exposa 

una petita comparació entre les dues tecnologies 

 

 LITI PLOM-ÀCID 

Eficiència de càrrega 95% a 99% 80% a 85% 

Profunditat de descàrrega 

màxima 

Quasi 100% Màxim 50% 

Cicles 6000 2500 a 3000 

Cost per cicle 0,6€ 1€ 

Garantia  10 anys 2 anys 
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Taula 7.- Comparativa de les bateries [23]   

Per aquest motiu, s’ha decidit que la millor opció és utilitzar bateries de la mateixa marca que l’inversor, 

és a dir, Huawei.  En concret, utilitzarem el model Luna 2000, un sistema de bateries de liti modular 

d’alt voltatge que incorpora un BMS (battery management system).   

Aquest sistema modular consta de blocs de 5kWh els quals es poden connectar entre si per formar 

bateries de 5, 10 i 15.  A partir d’aquesta potència seran necessaris elements addicionals per seguir 

interconnectant mòduls, fins a arribar a un màxim de 30kWh 

Ja que els blocs de bateria són de 5kWh, s’instal·laran 2 blocs de 5 kWh amb el seu corresponent BMS 

per gestionar-los.  Aquest conjunt pot aportar una potència de 5kW en règim estacionari i de 7kW 

durant un màxim de 10 segons.  El conjunt de bateries i BMS pesa 114Kg i no pot ser instal·lat a més 

de 500m sobre el nivell del mar.  Això es deu a la pèrdua de la densitat de l’aire, que provoca una menor 

capacitat de refrigeració.  Com que es disposa d’una capacitat de bateria molt major que la necessària, 

es posarà el límit de descàrrega al 25%, per tal d’allargar la vida útil de la bateria encara més.  Així, 

queda una capacitat neta de 7,5kWh, mes que suficient per a poder alimentar els consums de la 

previsió inicial. 

 

Figura 29.- Dibuix sistema de bateries modular Huawei Luna 2000 amb BMS [24] 
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4. Configuració  

4.1. Potència fotovoltaica i nombre de panells 

Per al càlcul de la potència instal·lada de panells, una vegada triat el nostre inversor, es farà segons les 

següents fórmules: 

𝑃𝑠 = 1.08 ∗ 𝑃𝑖 = 1.08 ∗ 8 = 8.64 𝑘𝑊𝑝 (Eq. 4) 

On: 

Ps =  Potència pic plaques solars 

Pi = Potència inversor 

S’instal·la més potència pic de la que l’inversor pot convertir ja que les plaques mai generaran la seva 

potència pic degut a que aquesta potència està treta en unes condicions que mai es donen fora del 

laboratori d’assaig.  Algunes de les pèrdues que sofreixen són: 

 Pèrdues per l’angle d’incidència 

 Pols i brutícia acumulada a la superfície que tapen part de la radiació 

 Nivells de radiació solar menors als de laboratori 

 Pèrdues per efecte Joule als conductors 

 Pèrdues per temperatura ambiental 

Per al càlcul del nombre de panells, sabent la potència pic instal·lada i la potència pic de cada panell, 

es pot calcular el nombre exacte.  En aquest cas serà: 

𝑁𝑝 =
𝑃𝑝𝑖

𝑃𝑝𝑝
=

8640

280
≈ 31 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑙𝑠 

(Eq. 5) 

On: 

Ppi = Potència pic instal·lació 

Ppp = Potència pic panell 
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4.2. Distància entre taules de panells 

La distància entre les taules de panells ha de ser la suficient per tal que no es facin ombra uns als altres, 

reduint la seva eficiència.  Aquesta distància està calculada i estudiada per tal que durant el migdia del 

solstici d’hivern hi hagi al menys 4 hores sense ombres. 

Aquesta distància es calcula amb la següent expressió: 

𝑘 =
1

tan (61ᵒ − 𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑)
=

1

tan (61ᵒ − 38ᵒ)
= 2,35 

(Eq. 6) 

𝑑 = ℎ · 𝑘 = (1,65 · 𝑠𝑒𝑛(30)) · 2,35 ≈ 2𝑚 (Eq. 7) 

On 

d= Distància entre taules de panells en metres 

k = factor adimensional 

h = alçada del punt més alt del panell 

 

 

 Figura 30.- Esquema per la separació entre taules de panells[25] 

També s’ha de tenir en consideració l’alçada de la vorera del terrat.  En aquest cas, es tracta d’una 

vorera de 30cm d’alçada que també s’haurà de tenir en compte a l’hora d’ubicar els nostres panells, ja 

que no volem perdre eficiència degut a les ombres.   

En cas que hi hagués ombres, posaríem un optimitzador solar, un dispositiu que millora l’eficiència del 

string, ja que una ombra afecta al conjunt del string. 

𝑑𝑚𝑢𝑟 = ℎ · 𝑘 = 0,3 · 2,35 = 0,7𝑚 

 

(Eq. 8) 
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4.3. Connexió dels strings 

Per a la configuració dels strings es tindrà en consideració les tensions que admet l’inversor, el nombre 

de panells seleccionat, així com la tensió que aquests donen. 

L’inversor utilitzat té dos entrades MPPT que permeten connectar en dos strings els panells, per tal de 

maximitzar l’energia que es pot obtenir.  Aquestes dos entrades MPPT permeten a l’inversor gestionar 

de manera independent els dos strings per tal que les seves condicions de treball siguin les que 

permetin extreure més energia.  Aquesta funció s’aconsegueix regulant tensió i corrent per tal que el 

producte d’ambdós sigui màxim. 

En aquest cas en concret, la configuració serà la següent 

 MPPT 1: 16 panells 

 MPPT 2: 15 panells 
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5. Posada a terra 

La posada a terra és un sistema de protecció tant per a les persones com per als aparells elèctrics.  

Aquest garanteix que, en cas d’una derivació, el corrent es desviï a terra en comptes de què ho faci cap 

als equips i/o persones.  També garanteix el bon funcionament dels equips, eliminant les tensions 

flotants que pugui generar la instal·lació degut al fregament del vent, corrents de fuga, entre d’altres 

causes  

Tots els elements de la instal·lació fotovoltaica estaran connectats al mateix sistema de terres, tant la 

part contínua com l’alterna. Aquest sistema de terres serà independent del neutre proporcionat per 

l’empresa instal·ladora. 

El sistema de terres el composarà una pica de coure de 2.5m de llargària, la qual quedarà enterrada, 

excepte la part superior que restarà desenterrada.  Estarà connectada per un cable de terra a la seva 

part superior per mitjà d’una abraçadora metàl·lica amb cargols.  Aquest cable serà l’encarregat d’unir 

la caixa de seccionament amb la pica.  Aquesta caixa de seccionament és l’encarregada de connectar i 

desconnectar la posada a terra, i s’activa i desactiva manualment.  En aquest sentit, les dues parts es 

separen físicament, alliberant un mecanisme que va subjecte amb un cargol per assegurar la seva 

connexió segura.  

El sistema de terres no tindrà una tensió de contacte superior a 50V, així com marca la normativa per 

a llocs secs.  Per a locals amb humitat o aigua, han de ser de 24, però en aquest cas no es donen les 

condicions de local humit. 

El tipus d’esquema de connexió a terra serà del tipus TT, ja que es tracta d’un habitatge i la secció serà 

la mateixa que el cable de potència que acompanyi. 

 

Figura 31.- Pica de posada a terra amb cable de coure nu subjectat per abraçadora i cargol[26] 
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Figura 32, 33.- Caixa de seccionament (dreta) i esquema intern amb les parts (dreta) [27][28] 

 

Figura 34.- Esquema de posada a terra tipus TT [29] 

 

5.1. Càlculs posada a terra 

Resistència cable soterrat 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑 =
𝜌

𝐿
=

200

2,5
= 80 Ω 

(Eq. 9) 

 

On: 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑: Resistència conductor en ohms 
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𝜌: Resistivitat del terreny en ohms 

L : Longitud de la pica en m 

 

5.2. Tensió de contacte 

𝑉 = 𝐼𝑑𝑖𝑓 · 𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑 = 0.03 · 80 = 2,4 𝑉 (Eq. 10) 

On 

𝐼𝑑𝑖𝑓: Sensibilitat del diferencial en A 

R: Resistència posada a terra en ohms 
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6. Bases de disseny 

6.1. Dades de radiació solar.  

Per al càlcul de radiació s’utilitzarà el software PVGis, desenvolupat per la Unió Europea.  Aquest 

programari permet accedir a una gran quantitat d’informació molt fiable sobre les condicions on 

operarà la instal·lació fotovoltaica 

 

Figura 35.- Irradiació mensual per any que arriba a la instal·lació solar [30] 

6.2. Inclinació dels mòduls.  

La inclinació dels mòduls és l’angle que conformen els panells amb l’horitzontal.  Aquesta inclinació el 

que busca és maximitzar la producció d’energia elèctrica que aquests poden extreure, maximitzant el 

rendiment de la instal·lació. 

El màxim rendiment d’un panell l’obtenim quan aquest té la seva superfície de captació  perpendicular 

als raigs del sol,  ja que així s’obté el màxim flux d’irradiància.  Això a simple vista pot semblar molt 

senzill, però s’ha de tenir en consideració que l’angle dels raigs solars canvia lleugerament cada dia.  

Durant els períodes estivals els raigs arriben amb més verticalitat que als mesos hivernals, degut a la 

posició de la Terra respecte al Sol i la inclinació del seu eix de rotació.  Encara que l’estudi dels cossos 

celestes no és objecte d’aquest projecte, és important tenir-ho en consideració per triar l’angle  òptim 

dels panells. 
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En el nostre cas, s’ha optat per una solució en la qual els panells estan fixats a unes estructures 

d’alumini,  les quals s’encarreguen de maximitzar la producció d’energia durant tot l’any.  Encara que 

hi ha estructures mòbils de seguiment solar, aquestes són molt costoses i a les instal·lacions de baixa 

potència, la producció no compensa aquest sobrecost. 

 

Figura 36.- Representació gràfica de les diferents posicions del Sol durant el transcurs de l’any [31] 

L’angle ideal, calculat amb el programari de PVGis, desenvolupat per la Unió Europea, dona un resultat 

de 32ᵒ.  Encara que aquest seria l’angle ideal, els nostres panells aniran a 30ᵒ perquè les estructures 

utilitzades no permeten aquest grau de regulació.  Les que sí permeten aquest grau de regulació són 

més costoses i complicades, no compensant aquest error de 2ᵒ que es produeix. 

Pel que respecta a l’azimut, aquest és l’angle de desviació respecte al sud que tenen els nostres panells.  

Aquesta desviació té el mateix objectiu que l’angle d’inclinació, és a dir, maximitzar la producció 

d’energia.  En el nostre cas, optarem per un azimut de 0ᵒ , degut a qué la casa està orientada al Sud.  

D’aquesta forma, maximitzarem la producció d’energia i simplificarem la seva instal·lació, ja que només 

serà necessari seguir una línia paral·lela al límit del terrat.  

 

Figura 37.- Representació gràfica per ajudar a entendre el concepte d’azimut i inclinació del mòdul [32] 
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7. Càlculs justificatius 

7.1.  Vent. Dimensionament de fonaments, suports i estructures. 

Per a garantir que durant els dies ventosos els panells es quedin estàtics a la seva posició on varen ser 

instal·lats originalment, aquests estaran fixats a uns blocs de formigó.  Aquests blocs aniran units 

mecànicament per mitjà de perns o cargols a l’estructura encarregada de donar inclinació als panells.  

El pes del llast serà igual o superior a la força f1.   

En el nostre cas, utilitzarem una velocitat del vent de 32 m/seg o 115.2 km/h per a realitzar els càlculs.  

Aquesta velocitat l’agafem en base a les dades històriques de vent recollides a la caseta meteorològica 

que es troba a l’aeroport d’Eivissa.  En aquestes dades es pot apreciar que les ràfegues de vent 

recollides allà rarament superen els 100km/h.   També és important mencionar que aquesta caseta 

meteorològica està a un lloc pla i prop del mar, el que propicia ràfegues de vent molt elevades, ja que 

no hi ha muntanyes que frenin aquest vent.  En el cas de la ubicació de la instal·lació, aquesta es troba 

a una zona rodejada de muntanyes i d’un frondós pinar que la protegeixen dels vents forts.    

En el cas que la previsió meteorològica fos de ràfegues de vent superiors a aquesta velocitat, seria 

altament recomanable deixar els panells a 0ᵒ retirant la part vertical del triangle que conforma 

l’estructura.  D’aquesta manera evitarem que pateixin danys per la força del vent, tals com la seva 

deformació, ruptura dels cargols de fixació a l’estructura, o fins i tot, evitar que surtin volant.  Ca dir 

que aquestes estructures podrien aguantar més vent del calculat, ja que no s’està tenint en 

consideració el pes de l’estructura i dels panells.  Considerant que cada panell pesa 17.75 Kg més el pes 

de l’estructura, és altament improbable que, amb fortes bufades de vent, aquest suposi un problema.  

El límit de velocitat del vent estarà en 150km/h, punt en el qual les estructures no tindrien suficient 

resistència estructural. 
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Figura 38.- Dades meteorològiques de la AEMET recollides al 2019 [33] 

        

Figura 39.- Representació del diagrama de forces per la força del vent (esquerra) i taula per al càlcul de forces (dreta) [34] 

Per al càlcul de la força que han de suportar els panells s’utilitzarà la següent fórmula: 

𝑓 = 𝑝 · 𝑆 · 𝑠𝑒𝑛𝛼 = 63.9 · 1.63 · 𝑠𝑒𝑛(30) = 52 𝐾𝑝 (Eq. 11) 

𝑓1 = 𝑝 · 𝑆 · 𝑠𝑒𝑛2𝛼 = 63,9 · 1.63 · 𝑠𝑒𝑛2(30ᵒ) = 26 𝐾𝑝 (Eq. 12) 

On: 

P = Pressió frontal del vent en 𝑘𝑝/𝑚2 
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S = Superfície de la taula de panells 𝑚2 

α = Angle que conforma els panells amb l’horitzontal en graus 

 

Nombre de panells per estructura Llast en Kg  

1 26 

2 52 

3 78 

4 104 

5 130 

6 156 

Taula 8.- Llast en funció del nombre de panells per estructura 

 

7.2. Estudi energètic i mesura:  

Pera l’estudi energètic i de mesura utilitzarem PVGIS per a poder fer una estimació de l’energia 

produïda per el sistema fotovoltaic. 

 

Figura 40.- Previsió de la producció de la instal·lació fotovoltaica [30] 
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7.3. Càlcul de línies elèctriques de BT i AT 

Per al correcte funcionament de les instal·lacions elèctriques, és necessari calcular la caiguda de tensió.  

Aquesta representa la pèrdua de voltatge a mesura que l’electricitat circula per un conductor amb una 

certa resistència.  La caiguda de tensió es calcula amb la següent fórmula: 

𝐶𝐷𝑇 𝑚𝑜𝑛𝑓à𝑠𝑖𝑐𝑎 =
2 · 𝐿 · 𝐼 · 𝑐𝑜𝑠𝜑

𝛾 · 𝑆
 

(Eq. 13) 

𝐶𝐷𝑇 𝑡𝑟𝑖𝑓à𝑠𝑖𝑐𝑎 =
√3 · 𝐿 · 𝐼 · 𝑐𝑜𝑠𝜑

𝛾 · 𝑆
 

(Eq. 14) 

On 

Cos𝜑 = factor de potència, 1 als trams de CC i 0,8 als trams de CA 

I = Intensitat en A 

L= longitud dels conductors en m 

𝛾 = Conductivitat en m/Ω·𝑚𝑚2 

S = Secció del conductor en 𝑚𝑚2 

V = Tensió del cable, 230V a monofàsic i 400V a trifàsic. 

Tram Caiguda de tensió (V) Caiguda de tensió admesa(V) 

String 1 0,87 7,78   (1,5%) 

String 2 0.87 7,78   (1,5%) 

Enllaç inversor a xarxa 1,82 20   (5%) 

Enllaç quadre general a 

carregador V.E 

3,65 20   (5%) 

Taula 9.- Caigudes de tensió als conductors [font pròpia] 

Com es pot observar a la taula, les caigudes de tensió compleixen amb el reglament.  D’aquesta forma, 

es pot assegurar un correcte funcionament dels aparells. 
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7.4. Càlculs de  curtcircuits 

En aquest cas no serà necessari calcular la intensitat de curtcircuit.  Això es deu a què la potència de 

curtcircuit de la xarxa de distribució pública és molt major que la potència de curtcircuit que pot produir 

el camp fotovoltaic.  D’aquesta manera, queda justificat utilitzar el mateix poder de tall a la nova 

instal·lació realitzada, essent aquest poder de tall de 6kA. 

El poder de tall representa la quantitat d’ampers que la protecció és capaç d’aguantar amb seguretat 

si hi ha un curtcircuit.  S’ha de tenir en consideració que aquestes proteccions consten de dos làmines 

bimetàl·liques i un moll encarregat de separar-les en cas de sobreintensitat.  Quan durant una 

sobreintensitat el moll actua per separar les dos plaques bimetàl·liques, aquestes tendeixen a tornar-

se a ajuntar per la força produïda pel corrent elèctric. Si el valor del curtcircuit és superior al poder de 

tall, no s’està garantint la desconnexió del circuit amb suficient seguretat. 

 

Figura 41.- Components d’un interruptor magnetotèrmic [35] 

7.5. Tensions de treball, corrent continu i corrent altern.  

Les tensions de treball seran 400V a la sortida de l’inversor, que aniran a connectar a la línia que 

alimenta tots els consums al quadre general.  El carregador de vehicle elèctric també està alimentat a 

400V. 

Per al consum domèstic les tensions seran de 230V. 
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En el cas de corrent continu, aquest valor de tensió és variable, ja que depèn de molts factors, com 

puguin ser la radiació, temperatura, brutícia damunt les superfícies, entre d’altres.   En aquest cas, i per 

donar un valor de referència, es calcularà la tensió al punt de màxima potència, ja que l’inversor fa 

treballar els strings a màxim rendiment. 

𝑉𝐶𝐶 = 𝑉𝑃.𝑀𝑎𝑥 · 𝑛 (Eq. 15) 

 

On 

𝑉𝐶𝐶 = Tensió string en V 

𝑉𝑃.𝑀𝑎𝑥 = Tensió del panell en el punt de màxima potència en V 

n = Nombre de panells per string 

𝑉𝐶𝐶2 = 32.2 · 15 = 483 𝑉 (Eq. 16) 

𝑉𝐶𝐶1 = 32,2 · 16 = 515,2 𝑉 (Eq. 17) 
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8. Subvencions 

Les subvencions són ajudes econòmiques que l’administració pública concedeix a certs beneficiaris, 

sempre que es compleixin unes condicions.  Aquestes ajudes tenen l’objectiu d’incentivar unes 

determinades accions o projectes que suposen un benefici per el conjunt de la societat. 

En el cas d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaiques per a l’autoconsum de particulars, a les Illes 

Balears podem trobar dos tipus d’ajudes: unes en forma de subvenció directa i unes altres que suposen 

una rebaixa dels impostos. [36] 

8.1. Bonificació de l’Impost de Béns Immobles (IBI) 

Quan ets el propietari d'un habitatge, local o plaça de garatge, s’ha de tenir en compte que hi ha una 

sèrie d'impostos associats que estàs obligat a pagar. L'Impost de Béns Immobles (IBI) n'és un. 

L'IBI és un impost dels anomenats directes que grava la titularitat dels drets reals sobre qualsevol bé 

immoble localitzat al municipi que recapta el tribut. El cobren els ajuntaments i forma part de les taxes 

municipals.  El valor de la quantia a pagar és determinat pel valor cadastral del sòl i pel valor cadastral 

de les construccions. La informació es pot consultar al Cadastre Immobiliari. [37] 

En aquest cas, aquesta ajuda s’aplica als municipis amb més de 10.000 habitants de població.  En aquest 

cas, ens podem acollir a aquesta rebaixa fiscal, ja que el terme municipal de Sant Josep de Sa Talaia, on 

s’ubica aquesta instal·lació, sobrepassa aquesta xifra amb una població de 27.732 habitants segons 

l’INE [38] 

La rebaixa en qüestió depèn de cada municipi, ja que són aquests els que trien la quantia de la rebaixa.  

En aquest cas, la rebaixa és d’un 50% de l’import total de l’impost durant un període de 3 anys 

 

8.2. Subvencions autonòmiques  

En aquest cas, al 2021, el govern balear ha tret una sèrie d’ajudes destinades a sufragar part del cost 

de les noves instal·lacions d’energia solar fotovoltaica.  Aquest programa d’ajuts es troba englobat dins 

el programa operatiu FEDER 2021-2027. 

El 30 de juny de 2021 es va publicar al BOE el Reial decret 477/2021, de 29 de juny, pel qual s'aprova 

la concessió directa a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla d'ajuts per a l'execució 
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de diversos programes d'incentius lligats a l'autoconsum i a l'emmagatzematge amb fonts d'energia 

renovable, així com a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial. 

En aquest Reial decret s'estableix un import d'ajut a la comunitat autònoma de les Illes Balears 

de 13.399.755 euros per finançar les actuacions previstes en el mencionat marc regulador. 

En el cas d'instal·lacions fotovoltaiques, les subvencions d'autoconsum cobreixen fins al 30% de la 

inversió en el cas de pimes i associacions empresarials; per a entitats sense ànim de lucre i comunitats 

de propietaris, aquest percentatge puja fins al 40%, i per a persones físiques, la subvenció puja al 50% 

del valor de la inversió. 

Són subvencionables les instal·lacions noves d'energia solar fotovoltaica per a autoconsum amb una 

potència de pic per instal·lar de fins a 50 kWp, però en queden excloses les instal·lacions que disposin 

d'un dispositiu que impedeixi l'abocament instantani d'energia a la xarxa de distribució. També són 

subvencionables les noves instal·lacions d'energia solar fotovoltaica aïllades, en edificis o instal·lacions 

sense connexió a una xarxa elèctrica de distribució, amb una potència de pic per instal·lar de fins a 

10 kWp. [39] 

 

8.3. Deducció a la Renda de les Persones Físiques (IRPF) 

L'IRPF o Impost sobre la renda de les persones físiques és un impost que paguen les persones físiques 

que són residents a Espanya o contribuents de les rendes obtingudes durant un any natural. 

L'IRPF és l'impost més important de l'Agència Tributària a Espanya, degut a la importància quantitativa. 

Es basa en els principis tributaris de progressivitat, generalitat i capacitat econòmica. L'àmbit 

d'aplicació d’aquest tribut és a nivell de totes les comunitats autònomes d'Espanya, encara que una 

part s’ha cedit a les comunitats autònomes, les quals poden establir les deduccions que es poden 

aplicar. [40] 

Aquest impost és un dels més complexes que hi ha, ja que hi ha una gran quantitat de deduccions 

segons el tipus de persones a les quals se’ls apliqui.  Per exemple, les persones amb minusvàlua, 

dependència, entre d’altes, tenen una bonificació que redueix aquest tribut. 

En el nostre cas, les instal·lacions de panells fotovoltaics implicaran una deducció a la declaració de 

l’IRPF de les persones físiques o d’empreses que ho duguin a terme. 
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A l’anàlisi econòmic d’aquest projecte no es tindrà en consideració aquesta deducció, ja que el càlcul 

de l’IRPF és molt complex.  Es requereix d’un expert en fiscalitat per poder calcular correctament 

aquesta deducció,  juntament amb les altres que pugui tenir la persona o empresa en qüestió. 
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9. Carregador de cotxe elèctric 

En un carregador de cotxe elèctric, el primer que hem de tenir en consideració és la velocitat de càrrega 

a la qual el volem carregar.  No és el mateix endollar el vehicle a un endoll convencional que recarregar-

lo amb un “Supercharger” a una electrolinera.  Així, podem definir diferents tipus de recàrrega segons 

la potència que aquests poden subministrar.[41] 

La càrrega lenta o convencional és el tipus de càrrega més habitual en els domicilis particulars.  Aquest 

tipus de càrrega s’aconsegueix endollant el cotxe directament a un endoll convencional.  Aquest ha de 

tenir un circuit apart, el qual ha de ser de 16A i 3680W.   El temps de recàrrega amb aquesta potència 

oscil·la entre 4 i 8 hores, depenent de la capacitat de la bateria del vehicle.  Aquest tipus de càrrega és 

idònia realitzar-la durant la nit. 

El següent tipus de càrrega seria la semi ràpida, la qual és habitual trobar a pàrquings de centres 

comercials o blocs d’oficines.  Aquesta modalitat es caracteritza per tenir una potència que oscil·la 

entre els 3,7kW i 22kW, essent necessària la instal·lació de carregadors.  Amb aquest tipus de càrrega 

podem esperar un temps de recàrrega de 1 a 4 hores, sempre en funció de la potència disponible i la 

capacitat de la bateria. 

Una altre opció és utilitzar la càrrega rapida, la qual és habitual trobar a algunes estacions de servei de 

les autopistes, ja que permet carregar el cotxe en menys d’una hora.  Aquest tipus de càrrega és 

possible gràcies a una potència de fins a 50kW en corrent continu i 43 kW amb corrent altern  que 

proporciona un carregador amb un aspecte molt semblant a un sortidor de benzina convencional.  

També s’ha de tenir en consideració quina potència de recàrrega pot admetre el cotxe connectat, ja 

que no tots estan preparats per als 50 kW que pot proporcionar aquest tipus de recàrrega. 

Per últim, tenim la recàrrega ultra ràpida, la qual també podem trobar a electrolineres o àrees de servei 

molt concretes a vies d’alta capacitat.  Aquest és el tipus de recàrrega més ràpid, ja que pot arribar fins 

a 250 kW de potència.  En qüestió de minuts, es pot recarregar la bateria d’un cotxe independentment 

de la seva capacitat.  Empreses com Tesla, o altres marques de luxe com Audi, tenen aquest tipus de 

recàrrega disponible per als seus vehicles.  Aquest tipus de recàrrega es veu influenciat pel nivell de 

càrrega que té la bateria.  Per exemple, si la bateria està per baix del 10%, la potència de recàrrega serà 

molt més ràpida que si la bateria està al 95%.  Com a regla general, a major percentatge de càrrega de 

la bateria, menor potència de recàrrega subministrarà el carregador.  Aquesta funció la controla el BMS 

de cada vehicle 
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9.1. Carregadors del mercat 

Per a l’elecció del carregador de cotxe que volem instal·lar, s’ha realitzat un estudi de mercat amb 

l’objectiu de descobrir quines opcions tenim i quina és la més adient. 

  

 

 

 

 

 

Tipus de càrrega Lenta Ràpida Semi ràpida 

Carregador Sefomi Wallbox Wallbox 

Preu (€) 169 1.319  

Potència (kW) 3,6 22 7,4 

Relació 

preu/potència 

(€/kW) 

46,49 59,95  

Alimentació (V) 220 400 220/400 

Control de potència No Si Si 

Taula 10.- Comparativa carregadors solars [42][43][44] 

 

En aquesta taula s’han seleccionat tres tipus de carregadors per a vehicle elèctric, en concret, un de 

cada tipus de càrrega.  S’han descartat directament els dos últims (ràpida i ultra-ràpida) ja que les 

potències que necessiten per a alimentar-se són molt elevades. 

El carregador de càrrega lenta està pensat per a ser endollat a un endoll convencional, ja que com a 

màxim pot oferir 16A o 3,6kW.  Aquest endoll està pensat per a vehicles amb poca bateria, com serien 

motos o cotxes urbans.  Per a la càrrega de vehicles més grans, que incorporen bateries de 50, 60 o fins 

a 100kWh de capacitat, aquest carregador és clarament insuficient. 
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Per una altra banda, tenim el carregador de 22kW, el qual proporciona una gran potència a un preu 

bastant competitiu.  Aquests carregadors tenen l’avantatge de poder oferir dos tomes i proporcionar 

11kW cadascun, podent carregar els dos cotxes que caben al garatge.  El problema radica en la potència 

disponible per alimentar-los.  A una casa no hi sol haver 22kW disponibles per alimentar aquests 

sistemes, per la qual cosa no serien de gaire utilitat ja que treballarien a potències molt inferiors a la 

seva màxima.  Són una opció a tenir en consideració en el futur si les potències que ofereixen els 

sistemes fotovoltaics milloren substancialment. 

Finalment tenim l’opció del carregador de 7,4kW, el qual es considera el més adequat.  Té una potència 

suficient com per a poder carregar la bateria d’un cotxe en un temps raonable, a més a més de que la 

seva potència pot ser alimentada pràcticament amb potència solar.  És un terme mig entre el 

carregador de càrrega lenta i el carregador ràpid que satisfà les necessitats de càrrega dels usuaris de 

de vehicles elèctrics sense comprometre la instal·lació. 

9.2. Carregador escollit 

Per a la càrrega d’un vehicle elèctric, disposarem d’un dispositiu de càrrega de tipus 2, la qual està 

limitada a 32A amb una tensió no superior a 250V en corrent monofàsic o 480V en corrent trifàsic, 

tal i com s’especifica a la ITC-BT-52 del REBT.  Aquest tipus de carregador proporciona una càrrega del 

tipus semi ràpid.   

Per aquest cas, escollirem un carregador de la marca Wallbox, una empresa emergent ubicada a 

Barcelona.  Es tria aquesta empresa degut a la gran qualitat dels productes que fabrica, així com la seva 

gran funcionalitat.  En concret, es tria el Pulsar Plus / Type 2 / 7m de 7.4 kW de potència. 

Aquest carregador duu incorporat una toma de corrent de tipus 2, compatible amb la immensa majoria 

d’automòbils elèctrics que es venen al mercat actualment.  També disposa de 7m de cable fixat al 

carregador per poder arribar amb facilitat al vehicle aparcat al garatge. 

Aquest carregador admet connexió monofàsica i trifàsica a la seva connexió.  En el nostre cas, el 

connectarem amb connexió trifàsica, ajudant a l’equilibrat de càrregues entre les tres fases.  També és 

connecta així perquè el nostre inversor injecta a la xarxa en connexió trifàsica, ajudant a fer el sistema 

més fiable i robust.  A més a més, si es deixa muntat un punt trifàsic, serà possible instal·lar un segon 

carregador més endavant, ja que la configuració trifàsica aporta la suficient potència per a més 

carregadors. 

També s’ha de tenir en consideració que la ITC-BT-52, encarregada de regular les recàrregues de 

vehicles elèctrics, diu que no és possible instal·lar més de 9200W de recàrrega monofàsics, ja que es 

provocarien desequilibris a la xarxa. 
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Figura 42.- Carregador Wallbox de 7.4kW, cable de 7m i toma tipus 2  [] 

 

9.3. Control de potència 

Per a la instal·lació d’aquest carregador utilitzarem un controlador de potència Power Boost EM340, 

també de la marca Wallbox.  Aquest aparell s’encarrega de controlar el flux de potència que el 

carregador pot consumir per tal de no fer treballar a sobrecàrrega la instal·lació.  Així, amb aquest 

control de potència intel·ligent ens assegurem un consum d’energia el més eficient possible, ja que 

envia tota la potència disponible al carregador sense sobrepassar la potència màxima disponible en 

cap moment. 

Per posar un exemple, si una instal·lació té 7kW de potència contractada i a la casa se n’estan 

consumint 4kW,  el controlador de potència enviarà 3 kW al carregador del vehicle elèctric, respectant 

sempre el valor de potència màxima admesa. 

En el nostre cas, aquest dispositiu és imprescindible, ja que la potència produïda per les plaques és 

molt variable i, sense aquest control intel·ligent, podríem tenir problemes per sobre consums.  També 

es podria donar el cas que no s’aprofités tota la potència produïda per les plaques, perdent-se 

productivitat de la instal·lació fotovoltaica.  

Aquest aparell va connectat de la següent manera amb el carregador i la instal·lació elèctrica.   
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Figura 43, 44.- Esquema connexió carregador Wallbox (esquerra) i mediador de potència (dreta)  [45] 

9.4. Proteccions i cablejat 

Per poder utilitzar aquest carregador, i seguint les indicacions de la ITC-BT-52, [46] hem d’instal·lar un 

cablejat i proteccions adequats i segurs per al seu funcionament.  Aquests elements han de protegir 

tant els components elèctrics ( interruptor magneto tèrmic), com les persones ( interruptor 

diferencial). 

En aquest cas utilitzarem un interruptor magneto tèrmic i un interruptor diferencial de 32A, tal i com 

indica la fitxa tècnica del carregador.  L’interruptor diferencial serà de tipus auto rearmable, fent que 

si per algun motiu desconnecta el subministrament de potència, aquest torna a connectar-se 

automàticament.  Així s’evitarà que el vehicle es quedi sense carregar. Aquests aniran a un quadre 

elèctric situat al garatge, per facilitat l’accessibilitat en cas que hi hagués problemes. 

El cables utilitzats seran de 5x10𝑚𝑚2de secció del tipus H07Z1-K(AS).  Aquest cable és flexible, no 

propagador de fum, tal i com indica el terme “(AS)” i està lliure d’halògens. 

La ubicació d’aquest carregador serà dins del garatge, fixat a una paret i deixant que el client pugui triar 

la seva posició en funció de les seves preferències. 
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10. Anàlisi de l’impacte ambiental 

Per a l’anàlisi de l’impacte ambiental, calcularem els kilograms de CO2 que han estat emesos per la 

realització d’aquest projecte, així com les tones de CO2 que el nostre sistema fotovoltaic ha estalviat 

al medi ambient.  En aquest projecte no es tindrà en consideració els efectes ambientals derivats de la 

manufactura del material. Si més no, s’aplicaran factors de correcció i fer aquest càlcul el més precís 

possible 

10.1. Emissions emeses per treball informàtic 

Per calcular aquesta quantitat de CO2 necessitem saber el nombre d’hores que hem utilitzat 

l’ordinador.  Per aquest motiu, agafarem el nombre d’hores de treball davant l’ordinador i el 

multiplicarem per les emissions per hora de l’ordinador. 

Segons els plans d’estudis de l’EEBE, una assignatura de 6 crèdits equival a 150h de treball.  Com que 

el nostre treball equival a 24 crèdits, podem deduir que el nombre d’hores és: 

𝑁ℎ ·
𝐶𝑡

𝐶𝑎
= 150 ·

24

6
= 600 ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠 

(Eq. 18) 

  

On: 

Nh: número d’hores que requereix una assignatura de 6 crèdits 

Ct: Crèdits que té associats el TFG 

Ca: Crèdits d’una assignatura de 150h de dedicació 

Ara per calcular els Kg de CO2 emesos només necessitem saber quants Kg genera  una hora de treball 

d’ordinador.  Segons Ecoembes, [47] una hora d’ordinador produeix entre 52g i 234g de CO2, en funció 

de la potència.  En el nostre cas agafarem 130g, ja que es treballa amb un portàtil i les tasques fetes 

són senzilles (buscar per internet, editar text, entre d’altres). 

ℎ ∗ 𝐸ℎ = 600 · 0.130 = 78 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 (Eq. 19) 

On: 

h = hores que comporta fer el treball 
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Eh = emissions per hora de treball informàtic  

10.2. Emissions emeses per transport  

Degut a la localització de la instal·lació, ha set necessari agafar diversos mitjans de transport, tant 

terrestre com aeri, per poder realitzar mesures sobre el terreny, anar a revisar el TFG amb la tutora a 

la universitat, entre d’altres. 

10.3. Transport amb bicicleta 

Durant la realització del treball s’ha agafat la bicicleta per poder realitzar el desplaçament des del lloc 

de residència a Barcelona fins el campus de l’EEBE.  Les emissions de CO2 emeses per una bicicleta són 

de 0 Kg/Km, cosa que fa que aquest apartat no es tingui en consideració a la suma final de les emissions 

emeses per a la realització del treball. 

10.4. Transport en cotxe 

Per a la presa de mesures al lloc on es realitza la instal·lació és necessari agafar el cotxe.  Per a la 

realització del càlcul es buscarà les emissions per Km recorregut del cotxe utilitzat i es multiplicarà per 

el nombre de Km recorreguts. Així, es tindrà en consideració l’itinerari aeroport-casa / casa-aeroport. 

  

Emissions Mitsubishi Montero 244 g/Km 

Distància per recorregut 7,7 Km 

Taula 11.- Dades referents al transport en cotxe [48]   

 

𝐸𝑘 ∗ 𝑑 = 0.244 · (7,7 · 2) = 3.75 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 (Eq. 20) 

On: 

Ek= emissions emeses per kilòmetre circulat 

d = Distància recorreguda 
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Transport aeri 

Durant la realització d’aquest treball s’ha hagut d’agafar l’avió 4 vegades, en dos viatges d’anada i 

tornada en la ruta Barcelona-Eivissa 

Segons l’algoritme de l’AEMA (Agència Europea del Medi Ambient), utilitzat per Google Vols, un vol 

entre aquestes dos destinacions emet 60Kg de CO2 per trajecte [49]. 

Així, la quantitat total emesa per el transport aeri és: 

60 · 4 = 240𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 (Eq. 21) 

10.5. Transport de l’equip a l’emplaçament de la instal·lació 

Per realitzar aquest càlcul es considerarà la distància entre el port d’Eivissa i l’emplaçament de la 

instal·lació.  Aquesta distància la recorrerà un camió carregat amb tot el material necessari, i es 

considerarà un viatge d’anada i tornada.  El consum d’aquest camió es considerarà com a 3 vegades el 

consum del cotxe. 

Emissions camió transport 732 g/Km 

Distància 15 km 

Taula 12.- Dades referents al transport en camió dels materials [Font pròpia]  

𝐸𝑘 ∗ 𝑑 = 0,732 · (15 · 2) = 21,96 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 (Eq. 22) 

On: 

Ek= emissions emeses per kilòmetre circulat 

d = Distància recorreguda 

 

10.6. Emissions estalviades per generació fotovoltaica 

El mix de Red Eléctrica Española publicat per la CNMC a data de 16 d’abril de 2021 estableix la emissió 

de 0,250 kg de CO2 per kWh [50]. 
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Així, per calcular les emissions que estalviarem, considerarem un factor de 0,7, degut a la millora i 

eficiència de la generació en el mix espanyol.  D’aquesta manera podem fer un càlcul més exacte de 

les emissions que deixarem d’emetre durant aquests anys.  També es considera un període de 22 anys, 

ja que és el que aquestes instal·lacions solen durar (de mitja) abans de renovar-les.  A més a més, es 

suposarà que el 100% de l’energia produïda és consumida, ja que la que no s’utilitza a la casa és 

injectada a la xarxa per a que algú altre pugui consumir-la 

22 · 0,7 · 0,25 · ∑(𝑚𝑥) = 22 · 0,7 · 0,25 · 13605.85 = 52,381 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 
(Eq. 23) 

On: 

𝑚𝑥: mes x on x {1, ..., 12} 
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Conclusions 

Una vegada finalitzat tot l’estudi, tant  el tècnic com l’econòmic, és hora de treure algunes conclusions. 

La primera conclusió que es pot extreure, i que segurament és la que més interessa als potencials 

compradors, és la rendibilitat.  S’ha demostrat que aquests sistemes de producció d’energia solar 

fotovoltaica son competitius econòmicament, independentment de si estan o no subvencionats.  A 

més a més, s’ha instal·lat un carregador de vehicle elèctric que no proporciona cap ingrés i no està 

contemplat a les ajudes però, encara així, el sistema de generació fotovoltaica fa que resulti rentable.  

Això vol dir que la instal·lació d’aquests sistemes s’ha de contemplar com una inversió, i no com una 

despesa, ja que ens produeix uns fluxos de caixa positius en forma d’estalvi. 

En segon lloc, els sistemes de generació fotovoltaica han demostrat ser molt beneficiosos per al medi 

ambient, ja que estalvien l’alliberació de moltes tones de CO2 derivades de la combustió de productes 

fòssils.  Aquest fet beneficia al conjunt de la societat, ajudant a millorar la qualitat de l’aire que 

respirem.  A més a més, permet a altres usuaris de la xarxa consumir energies renovables, ja que 

l’energia que no auto consumim va a parar a la xarxa. 

Un altre benefici d’aquestes instal·lacions és la millora de la imatge corporativa davant dels clients.  

Avui en dia es valora molt el respecte del medi ambient per part de les empreses degut a la consciència 

ecològica, cada vegada més gran, de la societat.  Amb aquesta instal·lació es millora l’atractiu dels 

establiments i, en conseqüència, és molt probable que suposi un increment de la seva clientela. 

Pensant en el futur, seria recomanable ajustar el terme de potència contractada per tal d’intentar 

millorar el rendiment econòmic.  Això es faria mitjançant la rebaixa del terme “potència contractada” 

a la factura elèctrica.  Encara que aquesta partida no és molt quantiosa, mai està de més maximitzar 

l’estalvi.  A més, el que ha de prevaler és la garantia del subministrament.  Per aquest motiu, es 

recomana fer un o fins i tot dos anys després de la posada en funcionament de la instal·lació 

fotovoltaica, quan es pugui analitzar els nous perfils de consum. 

Durant la realització d’aquest treball s’ha tingut l’oportunitat de realitzar diverses visites a instal·lacions 

fotovoltaiques.  En especial, m’ha sorprès la que era del tipus aïllat, a una casa pagesa enmig de la 

muntanya on no hi arriba l’electricitat.  Amb la tecnologia fotovoltaica, bateries i un generador per 

quan hi ha cels coberts es possible alimentar el consum d’una casa unifamiliar.  Segons paraules del 

propietari, ells estaven molt contents amb aquest tipus de sistema, ja que els permet fer vida 

completament normal. 

Amb aquest treball es busca acabar amb el tòpic infundat de que les renovables són cares o que no 

produeixen quasi electricitat, entre d’altres.  Realment això era així fa uns anys, però ara amb la 



  Memòria 

62   

davallada dels preus i la major producció de panells ha fet aquest sistema de generació competitiu, 

especialment al Mediterrani, on hi ha tantes hores de sol.  És una llàstima que hi hagi aquests prejudicis 

cap a aquest tipus d’energia, ja que jutjat des d’un punt de vista tècnic és una inversió a considerar. 

També s’ha de tenir en consideració el preu de la inversió inicial, ja que encara que hi ha ajudes, 

aquesta pot ser massa elevada per a algunes persones.  Amb el pas del temps, s’espera que aquests 

sistemes baixin de preu i millorin la seva producció, cosa que ajudarà a la seva implementació massiva. 
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Pressupost i/o Anàlisi Econòmica 

 

SISTEMA FOTOVOLTÀTIC 

Descripció Unitat de mesura Nº d’unitats Preu unitari (€) Total partida (€) 

Panells solars Unitats 31 92,75 2875,25 

Llast Kilograms 806 0,5 403 

Estructura 6 

panells 

Unitats 4 358,23 1432,92 

Estructura 3 

panells 

Unitats 1 262,01 262,01 

Estructura 2 

panells 

Unitats 1 229,90 229,90 

Inversor Unitats 1 1.715,18 1.715,18 

Smart Meter Unitats 1 230 230 

Cables CC Metres 60 1,3 78 

Cables AC Metres 200 1.60 320 

Caixa connexions Unitats 1 8,37 8,37 

Connectors  Parells 2 7,7 15,4 

Fusibles Unitats 4 2 4 

Porta fusibles Parells 2 4,11 8,22 

Magnetotèrmic 

16A 

Unitats 1 22,08 22,08 

Diferencial 25A Unitats 1 34,95 34,95 
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Sobretensions Unitats 1 39,95 39,95 

Total Partida 7679,26 

 

CARREGADOR COTXE 

Descripció Unitat de mesura Nº d’unitats Preu unitari (€) Total partida (€) 

Carregador 

Wallbox 

Unitats 1 839 839 

Control potència Unitats 1 194,05 194,05 

Diferencial 

autorrearmable 

Unitats 1 102,18 102,18 

Magnetotèrmic 

32A 

Unitats 1 23,96 23,95 

Sobretensions Unitats 1 39,95 39,95 

Quadre Unitats 1 40,31 40,31 

Total Partida 1239,44 

 

POSADA A TERRA 

Descripció Unitat de mesura Nº d’unitats Preu unitari (€) Total partida (€) 

Cable  Metres 110 0,6 66 

Pica Unitats 1 15,95 15,95 

Caixa de 

seccionament 

Unitats 1 16,34 16,34 

Arqueta 40x40 Unitats 1 19,99 19,99 
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Total Partida 118,28 

 

RECURSOS HUMANS 

Descripció Unitat de 

mesura 

Nº 

d’unitats 

Preu unitari (€) Total partida (€) 

Projecte Unitats 1 1600 1600 

Transport unitats 1 100 100 

Instal·lació panells  Hores 4  40 160 

Muntatge estructures + 

llast 

Hores 6 40 240 

Connexió a xarxa Hores 3 40 120 

Posada a terra Hores 8 4 320 

Instal·lació quadres  Unitats 2 100 200 

Instal·lació inversor + 

configuració  

Hores 2 40 80 

Instal·lació carregador 

cotxe 

Unitats 1 300 300 

Total Partida 3120 

 

TOTAL 

Total Presupost 12156,98 € 
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Un dels aspectes més importants per al client és l’econòmic, ja que si el sistema no és rentable, no 

cridarà la seva atenció.  Per aquest motiu, es calcularà l’estalvi tenint en consideració les diverses 

partides econòmiques. 

Referent a la rebaixa fiscal de l’IBI, aquest es calcula com el 50% de l’import habitual durant 3 anys.  En 

el nostre cas concret, l’import és d’uns 600€ anuals, així que la rebaixa d’aquesta part serà de 900€ 

Una altra partida que ajudarà, i molt, a reduir el temps d’amortització és la referent a les ajudes que 

dona el Govern Balear.  Aquestes ajudes cobreixen un 30% del valor de la instal·lació fotovoltaica.  

D’aquesta manera, aquest 30% només s’aplicarà a la part del material del sistema fotovoltaic i la feina 

de muntatge, ja que la part de carregador de vehicle elèctric no és apta per a rebre aqueta subvenció. 

(𝑇𝐼 − 𝐶𝑐) · (1 − 𝑠) = (12156,98 − (1239,44 + 300)) · (1 − 0,3) = 7432,28 € (Eq. 24) 

On 

𝑇𝐼 = Total instal·lació en € 

𝐶𝑐 = Cost Carregador + instal·lació en € 

S = Subvenció en % 

Una vegada fet aquest càlcul, és necessari sumar la part del carregador del vehicle elèctric i restar el 

descompte de l’import de l’IBI.  D’aquesta forma ens queda la següent quantia 

7432,28 + (1239,44 + 300) − 900 = 8071,71 € (Eq. 25) 

Aquests 8071,71€ és la inversió necessària  per a realitzar tot el projecte.  Aquesta quantia és la que 

haurem de compensar amb l’autoconsum per calcular el temps d’amortització 

L’estalvi en concepte de llum és el més important, ja que aquesta partida serà la responsable 

d’amortitzar el sistema fotovoltaic instal·lat.  Així, tindrem 3 tipus de formes de consum, cadascuna 

amb els seus preus. 

La primera de totes és quan consumim directament  de l’energia produïda pels panells.  En aquest cas, 

per fer el càlcul, computarem l’energia consumida com si fos un ingrés que es paga al preu de la llum 

de xarxa.  Per aquesta partida considerarem el preu actual de mercat, uns 0.26€/kWh 

El segon tipus d’estalvi serà per l’energia que injectem a la xarxa de distribució pública quan hi ha 

excedents de producció.  Aquesta energia la companyia ens la compensa, però ho fa a un preu inferior 

al qual la comprem.  La quantia d’aquesta partida mai pot ser superior a la partida del consum elèctric  
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i, en el cas que ho sigui, l’import serà de 0€.  Això vol dir que en cap cas registrarem un ingrés a la nostra 

conta bancaria.  Per a aquest preu posarem un valor de 0.07€/kWh. 

En tercer lloc, hi ha l’energia que consumim directament de la xarxa de distribució pública.  Aquesta 

partida es veurà reduïda degut a la incorporació del sistema fotovoltaic que s’ha instal·lat.  D’aquesta 

manera, computarem la llum com una despesa al preu de 0,26€/kWh. 

El consum de l’últim any de la casa va ser de 7.739 kWh.  Aquest any va ser el 2020, quan l’ocupació va 

ser menor que altres anys degut a la pandèmia.  Per aquest motiu, es  rectificarà aquesta dada amb un 

augment del 20%, per a fer més realista el càlcul.  D’aquesta forma tenim que: 

7739 · 1,20 =  9286,8𝑘𝑊ℎ (Eq. 26) 

Aquesta potència ja és més semblant a un any on no hi ha una situació anòmala.  De totes formes, 

aquesta quantia s’ha d’incrementar, ja que en l’actualitat no es considera l’opció de tenir un vehicle 

elèctric.  Aquest augment el considerarem del 10% del total de l’any, ja que encara no és molt freqüent 

l’ús de vehicles elèctrics.  En un futur seria major l’energia consumida per la càrrega, ja que el vehicle 

elèctric és ideal per a les Illes Balears degut a la poca distància que s’ha de recórrer per arribar a 

qualsevol punt de la geografia illenca. 

Així, el nou càlcul d’energia queda com: 

9286,8 · 1,10 = 10215,5𝐾𝑤ℎ (Eq. 27) 

Una vegada tenim aquesta dada, es procedeix a fer un balanç econòmic i energètic per a l’energia 

consumida.  S’ha que mencionar que aquest balanç és molt hipotètic, ja que aquest depèn molt dels 

hàbits de les persones residents a la casa. 

Per exemple, unes persones que passin molt de temps a la casa amb la climatització encesa durant el 

dia, faran us d’un percentatge d’energia d’origen fotovoltaic molt elevat.  La potència fotovoltaica és 

suficient per a alimentar la climatització i altres electrodomèstics donant un consum de xarxa 0. 

En el cas de clients que es passin el dia fora de casa, faran que el percentatge d’energia injectada a 

xarxa en forma d’excedents i potència consumida de xarxa siguin molt superiors al percentatge 

d’autoconsum. 

D’aquesta forma, considerarem aquesta situació de consums: 

 El 55% del consum de la casa serà d’origen renovable. 

 La resta de la producció serà injectada a xarxa 
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 La resta de consum de la casa, el 45%, es cobrirà d’energia de la xarxa 

MODALITAT kWh 

AUTOCONSUM 5618,5 

INJECCIÓ D’EXCEDENTS A XARXA 7987 

CONSUM DE XARXA 4597 

Taula 13.- Origen del consum i quantitat  

Am les quantitats de kWh establertes, procedirem a fer el càlcul de l’estalvi energètic. El conveni de 

signes està definit per: 

 Positiu, si es tracta d’un estalvi 

 Negatiu, si es tracta d’una despesa 

 

Modalitat kWh Preu Quantia econòmica 

Consum 100% xarxa previ a 

instal·lació fotovoltaica 

10215,5 - 0,26 -2656,03 

Autoconsum 5618,5 + 0,26 +1460,81 

Injecció d’excedents a xarxa 7987 +0,07 +559,09 

Consum de xarxa 4597 -0,26 -1195,22 

Taula 14.- Balanç econòmic de les partides  

Una vegada tretes les noves partides econòmiques que ens proporciona la instal·lació fotovoltaica, 

procedim a calcular l’estalvi anual i el temps d’amortització de la quantitat invertida. 

 

𝑁𝑜𝑢 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 = −2656,03 + 1460,81 + 559,09 = −636,16€ (Eq. 28) 

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 1460,81 + 559,09 = 1460,81 + 559,09 = 2019,90€ (Eq. 29) 
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𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑡𝑧𝑎𝑐𝑖ó =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
=

8071,71

2019,90
= 4 𝑎𝑛𝑦𝑠 

(Eq. 30) 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑡𝑧𝑎𝑐𝑖ó 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖ó =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
=

12156,98

2019,90

= 6 𝑎𝑛𝑦𝑠 

(Eq. 31) 
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Plànols 

Els plànols es troben en el document “Plànols” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


