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1. Resum 

El treball tindrà com a objectiu principal la implementació de criteris o estratègies de millora en la 

utilització de l'energia elèctrica en un Espai de Pública Concurrència, concretament a una escola situada 

al barri de Poblenou,  Barcelona. Com a marc conceptual es partirà de la normativa ISO50001. Com a 

marc físic es partirà d'una estructura de micro-xarxa basada en la generació fotovoltaica, que haurà de 

esser dimensionada. Aquesta instal·lació estarà destinada a l’autoconsum mantenint la connexió a la 

xarxa. Es tindran en consideració els aspectes normatius i reglamentaris aplicables.  

Per a la realització del mateix es disposa dels plànols de l’escola objecte d’estudi. Addicionalment, i per 

a tindre en consideració els requeriments de la instal·lació, es disposa de les dades corresponents al 

consum energètic de l’edifici. 
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2. Resumen 

El trabajo tendrá como objetivo principal la implementación de criterios o estrategias de mejora en la 

utilización de la energía eléctrica en un espacio de pública concurrencia, concretamente en una escuela 

situada en el barrio de Poblenou, Barcelona. Como marco conceptual se partirá de la normativa 

ISO50001. Como marco físico se partirá de una estructura de Microred basada en la generación 

fotovoltaica, que deberá ser dimensionada. Esta instalación estará destinada al autoconsumo 

manteniendo la conexión a la red. Se tendrán en consideración los aspectos normativos i regulatorios 

aplicables. 

Para la realización del mismo se dispone de los planos de la escuela objeto de estudio. Adicionalmente, 

i para tener en consideración los requisitos de la instalación, se dispone de los datos correspondientes 

al consumo energético del edificio. 
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3. Abstract  

The main objective of the project is the implementation of criteria or strategies to improve the 

utilization of electricity in a public placement, specifically in a school located in the neighbourhood of 

Poblenou, Barcelona. The conceptual framework is based on the ISO50001 normative. The physical 

framework is based on a micro-grid structure based on photovoltaic generation, which must be 

dimensioned. This installation is meant to be used for auto-consumption while maintaining a 

connection to the network. The applicable normative and regulatory aspects will be taken into account.  

The plans of the school are available in order to carry the project out. In addition, and in order to take 

into account the requirements of the installation, the data corresponding to the energy consumption 

of the building is available. 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Motivació 

La realització del grau d’enginyeria elèctrica et permet aprendre i conèixer sobre diversos camps 

relacionats amb la generació, control i distribució de l’energia elèctrica. Les diferents assignatures 

t’aporten coneixements sobre les diferents àrees i, a mesura que hi vas avançant, t’interesses més per 

certs camps. En el meu cas, la meva àrea d’interès són les instal·lacions, es a dir, el seu dimensionament 

i la realització del projecte. Aquest últim l’he pogut experimentar a través de les practiques 

acadèmiques en empresa.  

L’estat actual de la distribució energètica presenta unes pèrdues considerables a causa de la distància 

que es recorre entre els punts de generació i els de consum. Per aquest motiu, la generació fotovoltaica 

situada a prop del lloc de consum és un objectiu que s’ha d’estendre i arrelar en l’àmbit residencial. En 

aquest sentit, vull aconseguir un alt domini en la gestió d’aquest tipus de sistemes per a portar 

projectes d’aquest caire. 

La situació climàtica ja ha arribat a un punt crític i fa anys que s’hauria d’haver realitzat la transició 

energètica cap a vies més conservadores amb el medi ambient. Actualment ja s’estan establint 

generadors elèctrics d’origen renovable, pràctica que no ha d’aturar-se fins arribar a uns nivells 

acceptables d’emissions contaminants. 

El meu objectiu un cop titulat és introduir-me i treballar en el món de les instal·lacions i, a poder ser, 

portar projectes relacionats amb la generació elèctrica a través de fonts d’energia renovable. Aquest 

treball em permet desenvolupar un projecte d’aquest caire amb l’ajuda i recolzament del professorat 

especialitzat que s’hi troba a la universitat. 

 

1.2. Requeriments previs 

Per a poder desenvolupar aquest treball es necessari haver cursat pràcticament tot el grau d’enginyeria 

elèctrica. Durant la realització d’aquesta titulació es reben coneixements que són imprescindibles per 

a la realització del projecte. Entre aquests coneixements es troben el dimensionament d’instal·lacions 

de baixa tensió, fonaments d’instal·lacions fotovoltaiques, la utilització del programari AutoCAD o la 

introducció a les micro-xarxes.  
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Per una altra banda, s’ha de tenir informació sobre la instal·lació en la qual és vol desenvolupar el 

projecte. Per a això, s’ha d’haver parlat prèviament amb la institució per a la obtenció de dades 

essencials com són els plànols de l’edifici i el perfil de consums que l’escola presenta durant l’any. 

 

1.3. Objectius del treball 

L’objectiu principal del projecte és ampliar els meus coneixements en el camp de l’optimització de 

l’energia elèctrica i, més concretament, en el camp de l’energia solar fotovoltaica. En aquest sentit, 

cerciorar-me de tots aquells elements que hi participen en relació al muntatge d’aquest tipus 

d’instal·lacions, com pot esser la legislació aplicable o el propi muntatge. El treball gira entorn a una 

micro-xarxa, de manera que també es pretén profunditzar i desenvolupar els coneixements que es 

tenen sobre aquest camp, com pot esser el control dels fluxos de potència. 

Per una altra banda, aquest treball pretén desenvolupar una guia de projecte que pot esser d’utilitat 

en un futur. Com ja he mencionat abans, el meu interès és el de dedicar-me al món de les instal·lacions, 

ja sigui a petita o  gran escala. Per tant, l’objectiu és poder consultar aquest document en cas de dubte 

relacionat amb un altre projecte que pugui tenir en un futur. 

Un altre objectiu és el d’aplicar els coneixements que s’han anat adquirint durant el període acadèmic 

a la Universitat Politècnica de Catalunya. Els diversos cursos han proporcionat eines que permeten 

desenvolupar un projecte d’aquestes característiques. Per tant, l’aplicació d’aquestes eines en un 

projecte de final de carrera permet a l’estudiant demostrar la seva capacitat per fer-se lloc en un entorn 

molt competitiu en el que l’habilitat per aplicar aquests conceptes són primordials per avançar. 
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2. ESTAT DE L’ART 

L’electricitat és una necessitat bàsica per la societat en la que hi vivim actualment. La utilitzem per 

tindre llum, per cuinar, per tindre calefacció o fins i tot per a desplaçar-nos. Tot i així, el sistema no és 

perfecte i presenta errors, raó per la qual es necessari realitzar canvis, ja sigui de forma general o per 

iniciativa individual. 

En primer lloc, l’obtenció de l’energia s’ha basat en els combustibles fòssils, que són matèries primes 

enormement contaminants. Amb l’objectiu de cuidar, mantenir i preservar el planeta; es necessari 

incentivar les alternatives renovables existents. A part d’això, la demanda energètica augmenta de 

manera constant a tot el món i aquest es un creixement que exigeix una millora de l’eficiència dels 

sistemes de distribució i consum per evitar un possible col·lapse del sistema energètic. 

Per una altra banda, en aquest últim any s’ha experimentat una pujada desorbitada dels preus elèctrics 

en el mercat espanyol. Davant aquesta pujada constant que sembla no estabilitzar-se, s’obre la 

possibilitat de desconnectar-se parcial o totalment de la xarxa de distribució. Per aquest motiu, hi ha 

usuaris que introdueixen en els seus habitatges sistemes de gestió que els permeten auto-generar la 

seva pròpia energia sense dependre del sistema elèctric nacional. 

2.1. Transició energètica 

Les conseqüències de la utilització de combustibles fòssils i centrals nuclears per a la generació 

energètica són evidents des de fa anys. Malgrat esser molt negatives, el món s’ha modelat des de fa 

segles al voltant d’aquest tipus de fonts d’energia, de manera que la transició cap a altres alternatives 

s’ha convertit en un repte i, al seu torn, en una necessitat. 

En els darrers anys, els països s’han involucrat de manera més activa en la lluita per aconseguir la 

obtenció de recursos des de fonts d’energia renovables i millorar l’eficiència energètica a l’hora de 

transportar i consumir la mateixa. Arrel d’aquesta necessitat, s’han elaborat acords i tractats que 

estableixen objectius i terminis per aconseguir el compliment d’aquesta transició, com l’acord de París 

el 2015. Aquest últim tracta d’establir objectius per evitar que la temperatura mundial no augmenti 

més de 2°C respecte als valors preindustrials [1]. 

L’any 2018 el subministrament energètic anual va ser de 600 EJ, essent el 86% d’aquest d’origen no 

renovable. Si no es prenen mesures, s’estima que el subministrament global anual augmenti un 31% 

l’any 2050 respecte el 2018. A més, la quantitat d’energia obtinguda per part de recursos renovables 

solament suposarà el 23% del total [2].  
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Si es prenen les mesures pertinents i s’aconsegueix complir amb els objectius plantejats a l’acord de 

París, s’estima que el subministrament global de l’any 2050 solament augmenti un 11% respecte l’any 

2018. A més, es pretén que l’energia d’origen renovable suposi el 74% del total, essent un escenari 

molt respectuós i saludable per al planeta.  

A nivell mundial, aquest creixement s’ha basat principalment en l’energia solar fotovoltaica (FV) i la 

eòlica, com es pot veure a la figura 1 juntament amb altres renovables. Per a que les renovables 

aconsegueixin cobrir el 100% de la demanda energètica mundial, i ho facin sense perjudicar a la 

societat i el medi ambient, és necessari augmentar l’eficiència d’aquestes i reduir la seva dependència 

en materials escassos. 

 

 

 
Fig. 1 Electricitat generada al món                

Vertical: Electricitat generada en TeraWatts per hora – Horitzontal: Temps en anys [2] 

 

Espanya ha aconseguit avançar molt en el referent a la generació a partir de les fonts d’energia 

renovables. El dia 21 de desembre de 2021 a les 12 hores, el percentatge d’energia produïda a partir 

d’aquestes fonts representa el 69% de l’energia total generada [3]. En aquesta hora, la font de 

generació primària és l’energia eòlica. Tot i que el fet de que aquest recurs sigui el més productiu en 

aquest període, s’ha de puntualitzar que el recurs amb més capacitat de generació energètica continua 
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essent el gas natural. Per tant, encara s’ha de continuar avançant per aconseguir no dependre dels 

combustibles fòssils. 

 
Fig. 2 – Producció d’electricitat a Espanya [3] 

 

2.2. Mercat elèctric espanyol 

Aquest mes de Juny de 2021 el mercat elèctric espanyol va canviar l’estructura de la factura de la llum 

a tot el territori. L’objectiu d’aquest canvi es el de reduir la demanda que la xarxa pateix en les hores 

punta del dia i fomentar el consum en aquelles hores en que no s’hi sol·licita quasi energia. Així doncs, 

el sistema va imposar un nou peatge que es basa en la discriminació horària en termes de potència i 

energia. Aquesta reforma podria inclòs haver reduït les factures de molts consumidors, però en els 

últims mesos els preus no han deixat de créixer paulatinament. Això no és tot, sinó que cap indicador 

mostra que aquesta tendència hi canviï en un futur pròxim. 

Aquest encariment del preu no està relacionat amb el canvi de tarifa, sinó que està directament 

relacionat amb el preu en el que oscil·len els combustibles fòssils en el territori espanyol, principalment 

el del gas natural [4]. A part del preu d’adquisició d’aquests combustibles, que cada cop és més elevat, 

s’ha de sumar el dels drets d’emissió de diòxid de carboni impulsat pel “Pacte Verd” de la Unió Europea. 

El preu del gas natural en si no presenta una alteració molt elevada en el preu de l’electricitat, però les 

taxes del “Pacte Verd” si que hi són més influents. La figura 3 mostra la previsió de la tendència del 

preu del gas natural sense i amb la influència dels drets d’emissió del pacte. 
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Fig. 3 Evolució prevista del preu del gas natural. 

 Sense considerar els drets d’emissió de CO2: línia verd clar - Considerant els drets d’emissió: línia verd fosc ;  

Vertical: Preu en €/MWh – Horitzontal: Temps en anys [4] 

Aquest augment del preu del gas natural provoca al seu torn un augment en el preu de l’electricitat. 

Tot i així, el pacte realitzat per part dels països integrants de la Unió Europea es necessari per a arribar 

a uns nivells d’emissió acceptables per al medi ambient.  

A l’equació hi ha una variable que hi participa a favor del consumidor, les fonts d’energia de cost 0. 

Aquestes són les fonts d’energia renovable com poden esser la eòlica, la hidràulica o la fotovoltaica. 

Degut a que el preu de manteniment d’aquestes fonts és molt baix, poden oferir energia a la xarxa a 

preus molt pròxims a 0 €/MWh. Es a dir, a l’hivern normalment hi ha una tendència a la baixa a causa 

dels vents i les pluges que es generen a tot el territori, que afavoreixen energia procedent de les 

centrals eòliques i hidràuliques [5]. Aquests fenòmens es tradueixen en una elevada disponibilitat de 

fonts de cost 0. Per tant, l’augment d’aquest tipus de fonts d’energia és beneficiós i es reflecteix en la 

factura de la llum. 

L’augment del preu dels drets d’emissió de CO2 incentiva la substitució de centrals elèctriques 

convencionals per noves a base de fonts renovables. Per tant, la transició energètica s’accelera a 

mesura que s’encareix el preu dels combustibles fòssils. Així doncs, en els propers anys es dispararà la 

instal·lació de centrals d’energia renovables tant a gran com a petita escala. 

Actualment, ja s’hi pot apreciar aquesta transició per part de la generació d’energia solar fotovoltaica, 

que està experimentant un creixement superior a qualsevol altre renovable. La potència generada per 

la solar FV es de 13,4 GW i s’espera que a 2030 augmenti fins a generar 39 GW. Per tant, s’espera que 

aquesta superi el creixement del 79% esperat per a la capacitat de generació eòlica en el mateix 

període, que els darrers anys ha estat la font d’energia renovable més impulsada i utilitzada [6]. 

Si el sistema aconsegueix desenvolupar de manera correcte la transició energètica, el preu de 

l’electricitat pot arribar a estabilitzar-se al voltant de 65 €/MWh gràcies als baixos costos de 
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manteniment de les instal·lacions basades en les renovables. D’aquesta manera, el preu s’allunyaria 

molt de la mitjana de 204,09 €/MWh a Octubre de 2021 o els 239,17 €/MWh al Desembre [7].  

  

2.3. Fonaments de l’efecte fotoelèctric 

Generalment, les plaques fotovoltaiques estan formades per materials semiconductors que permeten 

obtenir energia del sol gràcies a l’anomenat efecte fotoelèctric [8]. Aquests materials semiconductors 

són dues lamines de silici o arsenur de gal·li directament en contacte. La primera làmina, denominada 

tipus P, està dopada de manera que conté menys electrons de valència que l’habitual en aquest 

material. La segona làmina, denominada tipus N, està dopada de manera que conté més electrons.  

Els fotons procedents del sol arriben a la placa solar de manera direca o difusa. Si aquests tenen la 

suficient energia, exciten els electrons de les làmines per a que passin de la banda de valencia a la 

banda de conducció. Així doncs, es crea una diferencia de potencial entre les dues làmines. 

 
Fig. 4 – Esquema de la unió P-N de les làmines [8] 

Ara bé, si les dues làmines es connecten a un element consumidor, es genera un corrent elèctric que 

permet el funcionament d’aquest últim. Així doncs, ara ja hi tenim un circuit que està alimentat a través 

de l’energia solar que ha estat transformada en energia elèctrica gràcies al fenomen generat per les 

dues làmines en contacte.  
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3. Marc legal 

3.1. Contextualització de l’activitat de producció d’energia elèctrica 

La llei del Sector Elèctric 24/2013 té per objectiu “garantir el subministrament d’energia elèctrica” i 

estableix que, d’entre altres, l’activitat de producció d’energia elèctrica és una de les reconegudes per 

a desenvolupar aquesta funció [9]. Com que l’activitat d’una central fotovoltaica com la que es pretén 

desenvolupar coincideix amb l’esmentat de l’article 1, es pot afirmar que es tracta d’un exercici acollit 

i acceptat per la llei espanyola.  

El Sector estableix la lliure iniciativa empresarial, de manera que l’activitat de producció d’energia se 

situa en un règim de lliure competència. Així es recull a l’article 8, on es comunica que qualsevol 

persona és capaç d’accedir a aquest mercat si així ho desitja. 

Correspon al Govern i a les Administracions públiques la regulació i control de les activitats destinades 

al subministrament d’energia elèctrica, tal i com s’estableix a l’article 2. Per tant, encara que s’estableix 

la lliure iniciativa empresarial, és d’obligat compliment que les entitats recollides a l’article 2.3 tinguin 

constància de l’inici de la nova activitat i així continuï mentre aquesta estigui en funcionament. 

Els subjectes que participen en activitats destinades al subministrament d’energia elèctrica estan 

recollits a l’article 6 de la llei 24/2013. Entre aquests s’hi troben els subjectes destinats a la generació 

d’energia, que es classifiquen en funció de la finalitat de les seves instal·lacions. Per tant, aquests poden 

esser productors si ”tenen la funció de generar energia elèctrica, així com construir, operar i mantenir 

les instal·lacions de producció”; o poden considerar-se consumidors si “adquireixen l’energia pel seu 

propi consum”.   

Sempre que s’accedeix a un mercat o s’inicia una activitat, hi ha un conjunt de drets i d’obligacions   

que s’han de complir. En el cas de la generació d’energia, l’article 26 recull els drets i obligacions que 

s’han de complir en funció de la modalitat retributiva escollida, és a dir, productor o consumidor. 

 

3.2. Modalitats retributives associades a l’activitat de producció 

d’energia elèctrica 

L’article 14 de la llei 24/2013 identifica cinc conceptes retributius pels quals es retribueix l’activitat de 

de producció d’energia. 
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3.2.1. Energia elèctrica negociada a través dels mercats diari i intradiari 

Recollit a l’article 14.5.a), en el mercat diari i intradiari es realitzen ofertes de compra o venda que 

permeten organitzar els moviments d’energia de l’endemà. En els mercats diaris es negocia el preu de 

l’energia elèctrica prevista per al dia següent. En canvi, els mercats intradiaris responen a la oferta i la 

demanda d’energia que es poden produir en les hores següents amb posterioritat a haver-se fixat el 

Programa Diari Viable Definitiu (PDVD), de manera que es una eina d’ajust. 

Totes les instal·lacions elèctriques dedicades a la producció d’energia elèctrica no destinada 

exclusivament a l’autoconsum tenen el dret i l’obligació de presentar ofertes  a l’operador de mercat, 

tal com s’especifica en els apartats 23 i 26 de la llei 24/2013. En concret, a l’apartat 3 de l’article 26 es 

desenvolupen les obligacions que tenen els productors, entre les que destaca “la presentació d’ofertes 

de venda d’energia elèctrica a l’operador del mercat”. 

L’article 4.2 del BOE-A-2019-15049 defineix les condicions necessàries per a poder accedir a aquests 

mercats [10]. 

- La instal·lació ha d’estar inscrita en el registre administratiu d’instal·lacions de producció 

d’energia elèctrica 

- Haver adquirit la condició de subjecte del sistema elèctric 

- Haver acceptat les regles i condicions de funcionament i liquidació dels mercats diaris i 

intradiaris  en el contracte d’adhesió 

- Haver declarat un codi d’agent vàlid a l’operador de mercat 

 

3.2.2. Serveis d’ajust 

Els serveis d’ajust, incloent els serveis de no freqüència i els de balanç del sistema, són els mercats que 

s’encarreguen de garantir el correcte i continu subministrament d’energia elèctrica al consumidor. La 

CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència) determina quins serveis són de caràcter 

obligatori i quins de caràcter potestatiu. Es consideren serveis de caràcter obligatori aquells que estan 

destinats a garantir el correcte funcionament de la central. Es consideren serveis de caràcter potestatiu 

aquells destinats a establir la reserva de potència addicional i els de regulació i control de la tensió. 

Les condicions per a accedir a aquest concepte retributiu estan recollides a l’article 10.1 del RD 

413/2014. Les condicions són les següents [11]: 

- La instal·lació ha de requerir l’habilitació prèvia de l’operador del sistema 

- El valor mínim de l’oferta ha d’esser de 10 MW 
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Per a accedir a aquest concepte retributiu s’han de complir ambdues condicions. 

3.2.3. Mecanisme de capacitat 

La seva principal funció és la de “dotar el sistema d’un marge de cobertura adequat  i incentivar la 

disponibilitat de potència gestionable”.  

Arrel de les estratègies comunitàries per aconseguir “la descarbonització, la descentralització de la 

generació, l’electrificació de l’economia i la participació activa dels consumidors així com un ús més 

sostenible dels recursos” [12], es va impulsar l’Ordre TEC/1366/2018. Aquesta deroga els articles 1-9 

de l’Ordre ITC/2794/2011 que regula els pagaments relacionats amb el servei de disponibilitat de 

potència. A més, modifica l’incentiu a la inversió al que fa referència l’annex III de l’Ordre 

ITC/2794/2007. 

 

3.2.4. Retribució addicional 

En l’article 14.6 de la llei 24/2013 es comunica que el Govern pot determinar aquest concepte per a 

cobrir la diferencia entre els costos d’inversió i d’explotació de l’activitat de producció d’energia 

elèctrica desenvolupada en els sistemes elèctrics dels territoris no peninsulars. Els territoris no 

peninsulars als que es fa referencia són les illes Balears, les illes Canàries i les ciutats autònomes de 

Ceuta i Melilla. Per tant, per acollir-se a aquest règim retributiu és necessari viure en un territori no 

peninsular. 

 

3.2.5. Retribució especifica 

En el seu article 13.7, la normativa comunica que “excepcionalment, el Govern podrà establir un règim 

retributiu específic per fomentar la producció a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració d’alta 

eficiència i residus” [9]. Així doncs, informa que aquesta retribució pot ser aplicable quan hi hagi 

objectius energètics derivats d’altres normatives o quan la seva introducció suposi una reducció del 

cost energètic i de la dependència energètica exterior. 

Les condicions per a poder optar a la recepció d’aquest concepte retributiu estan recollides en els 

articles 11 i 12 del RD 413/2014. En aquest s’indica que es necessari completar el procediment per a 

participar en el mecanisme de concurrència competitiva. Posteriorment, i amb una resolució positiva 

de l’anterior procediment, es obligatori inscriure’s en el registre de règim retributiu específic.  
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3.3. Modalitats retributives associades a l’activitat d’autoconsum 

d’energia elèctrica 

S’entén per autoconsum el consum per part d’un o varis consumidors d’energia elèctrica provinent 

d’instal·lacions de producció pròximes a les de consum i associades a les mateixes. Així ho defineix 

l’article 9.1 de la Llei 24/2013.  

Un auto consumidor d’energia elèctrica pot destinar la totalitat de l’activitat generada al seu propi ús. 

Per altra banda, pot donar-se que la producció energètica de la seva instal·lació superi el consum que 

pot arribar a requerir i, per tant, aquest pot presentar excedents.  

Es defineixen dues modalitats retributives depenent de l’existència d’excedents. 

 

3.3.1. Autoconsum sense excedents 

En aquest cas, no s’hi pot injectar energia excedentària a la xarxa de transport i distribució i, per a 

assegurar aquest bloqueig, s’hi instal·laran dispositius físics que asseguren que no hi haurà injecció a la 

xarxa. Es considera un únic subjecte consumidor tal com s’indica a l’article 6 de la Llei 24/2013. 

L’article 5.3 del RD 244/2019 estableix les condicions per a acollir-se a aquesta modalitat 

d’autoconsum. En aquest s’indica que el titular del punt de subministrament ha d’esser el consumidor 

alhora que el titular de les instal·lacions de generació connectades a la seva xarxa. 

Tal i com s’indica en l’article 7, “les instal·lacions  de generació dels consumidors acollits a la modalitat 

d’autoconsum sense excedents, estan exemptes d’obtenir permisos d’accés i connexió” [10]. Per tant, 

no fa falta que realitzin cap tràmit que els autoritzi a realitzar la instal·lació de generació. 

 

3.3.2. Autoconsum amb excedents 

Les instal·lacions que generin més energia que la requerida pel consumidor podran, a més de produir 

energia destinada a l’autoconsum, injectar energia a la xarxa de transport i distribució. L’article 6 

defineix dos subjectes, el consumidor i el productor [9]. 

En funció de si la instal·lació s’acull a compensació, poden haver-hi dues modalitats d’autoconsum amb 

excedents. 



  Memòria 

18   

 

3.3.2.1. Autoconsum amb excedents acollida a compensació 

Segons l’article 2.a del RD 244/2019 es aplicable quan el consumidor i el productor s’acullen de manera 

voluntària a un mecanisme de compensació d’excedents. 

L’article 14 defineix com s’executa el mecanisme de compensació. Aquest consisteix en la valoració de 

l’energia consumida i l’energia excedida en termes monetaris segons el tipus de contracte que s’hi 

disposi entre l’empresa comercialitzadora i el subjecte consumidor i productor. En cap cas el preu de 

l’energia excedida pot superar el preu de l’energia consumida en el mateix període de facturació. 

Per a poder acollir-se a aquesta modalitat és necessari complir amb els següents tres requisits. 

- La font d’energia primària ha d’esser d’origen renovable 

- La potència total de les instal·lacions de producció no ha de ser superior a 100 kW 

- La instal·lació no ha d’estar acollida a un règim retributiu addicional o específic 

En el cas que la instal·lació de producció presenti una potència superior a 100 kW, es necessari 

presentar ofertes al mercat elèctric per a negociar l’energia excedentària. 

 

3.3.2.2. Autoconsum amb excedents no acollida a compensació 

L’article 4.2 del Real Decret 244/2019 dictamina que “tots aquells casos d’autoconsum amb excedents 

que no compleixin amb algun dels requisits per a pertànyer a la modalitat amb excedents acollida a 

compensació o que voluntàriament es decideixin per no acollir-se a la mateixa modalitat”, formaran 

part d’aquesta. 
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4. Marc Conceptual 

El marc conceptual en el que es recolza aquest projecte és la normativa ISO50001: 2018. L’objectiu 

d’aquesta normativa es la de dotar a qualsevol organització de mecanismes i processos per a millorar 

l’eficiència energètica i optimitzar l’ús i el consum de l’energia amb la que opera la pròpia entitat [13]. 

Aquesta normativa és aplicable a qualsevol organització, independentment de la seva mida, ubicació 

geogràfica  o productes i serveis que proporcioni. Aquest document és compatible amb altres sistemes 

de gestió, de manera que la seva aplicació pot tindre objectius tant ambientals com econòmics o 

socials.   

La implementació d’un Sistema de Gestió de l’Energia (SGEn) és la base per a millorar el 

desenvolupament energètic. Per a dur a terme aquest desenvolupament, el compromís individual i 

col·lectiu de tots els nivells de la organització juguen un paper important. 

El sistema de gestió basa el seu procediment en el marc de millora continua “Planificar – Fer – Verificar 

– Actuar” (PFVA). Aquestes sigles fan referència a les quatre etapes del sistema de gestió, que actuen 

en un model cíclic que cal revisar i actualitzar en funció dels resultats obtinguts en iteracions anteriors. 

 
Fig. 5 Esquema Planificar – Fer – Verificar – Actuar  

 Font: ISO50001: 2018 [13] 
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- Planificar: Comprendre el context de l’organització, establir la política energètica i fixar els 

objectius i plans d’acció necessaris per a obtenir resultats que milloraran el desenvolupament 

energètic. 

- Fer: Implementar els plans d’acció fixats 

- Verificar: Realitzar un seguiment, mesurar i avaluar els resultats obtinguts de la implementació 

de les mesures aplicades 

- Actuar: Prendre accions per solucionar possibles inconformitats i millorar contínuament el 

sistema de gestió energètica 

 

4.1. Fase I: Planificar 

 Context de la organització 

Abans de començar a desenvolupar l’algoritme PFVA, és necessari definir el context en el que es troba 

l’organització [14]. Així doncs, s’han d’aclarir alguns aspectes al voltant de l’organisme. 

La política energètica estableix el compromís de l’empresa en relació al seu desenvolupament 

energètic. Aquesta fa referència a la manera en que l’empresa pretén gestionar la producció, 

distribució i consum de l’energia. És important conèixer bé les característiques de l’organització, a més 

de les necessitats i les expectatives que presenta per a poder aplicar un SGEn que sigui coherent amb 

la política energètica. 

Les parts interessades han d’estar segures de comptar amb els requisits pertinents, com per exemple 

el compliment dels requisits legals aplicables. En cas contrari, el sistema de gestió estarà destinat al 

fracàs sense haver començat el seu desenvolupament. 

 

 Planificació 

Aquesta primera fase del algoritme pretén definir els perfils de consum que presenta l’organització   

per tal d’establir un punt de partida. Així doncs, es necessari que l’entitat estableixi objectius que 

corresponguin a les necessitats o expectatives que té.  

Per a obtenir informació objectiva sobre el consum energètic de l’edifici, s’ha de realitzar una revisió 

energètica del seu comportament basat en el mesurament. Tot i que podria bastar únicament amb la 

obtenció de la facturació del període d’interès, és recomanable disposar d’algun dispositiu de mesura 

del consum elèctric. Aquests aparells permeten obtenir informació més detallada del consum i 
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permetre definir els usos significatius de l’energia (USE); com per exemple el de l’energia demandada 

per elements concrets de la instal·lació, l’energia requerida a cada moment del dia, la potència màxima, 

etc. Aquesta recopilació de dades permet traçar línies d’acció més objectives que s’ajusten millor a les 

necessitats de la instal·lació. 

Amb les dades obtingudes s’ha d’establir una línia de base energètica (LBEn). Aquesta es una referencia 

quantitativa que proporciona una base per a la comparació del desenvolupament energètic. Per tant, 

s’ha d’establir una base a partir de les dades recopilades durant la revisió energètica. 

A partir de la LBEn s’han de determinar uns indicadors de desenvolupament energètic (IDEn). Aquests 

pretenen proporcionar un anàlisis que permeti comparar les dades de la instal·lació abans i després 

d’aplicar les línies d’acció. 

 

4.2. Fase II: Fer 

Aquesta etapa del procés pretén implementar criteris operatius per controlar els processos relacionats 

amb les necessitats de l’organització. Aquests criteris han d’esser comunicats a les persones pertinents 

que formin part de l’empresa. En aquesta etapa és important que el personal sigui competent i 

conscient de les tasques que està realitzant.  Així doncs, el procés es centra en el disseny 

d’instal·lacions, equips, sistemes o processos que permetin aportar solucions i millorar el rendiment 

energètic de la pròpia organització. Al seu torn, es planteja el manteniment dels mateixos per a 

mantenir el seu bon estat des del moment de la implementació. 

L’obtenció de productes, equips i serveis en aquesta etapa pot ser habitual. Per aquest motiu la 

normativa estableix que s’ha d’informar als proveïdors que el rendiment energètic es un dels criteris 

d’avaluació per a l’adquisició. D’aquesta manera la organització s’assegura de realitzar els tràmits amb 

l’eficiència energètica com a prioritat. 

La norma pretén que la gestió energètica sigui una tasca organitzada per a la resolució eficient dels 

objectius establerts. Per aquest motiu exigeix que hi hagi un registre de la documentació que es genera 

durant tot el procés. En el apartat 7.5 de la ISO 50001: 2018 s’especifica la informació que ha d’estar 

documentada [13].  

L’organització és l’encarregada de decidir si necessita més documentació a part de l’esmentada a la 

normativa, i es decisió seva escollir la forma en la que es registraran aquestes dades. Per últim, la 

freqüència amb la que s’han d’obtenir les dades és, de nou, decisió de l’empresa; però és important 

que ho realitzi de forma periòdica. 
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4.3. Fase III: Verificar 

Una vegada aplicades les línies d’acció, s’ha de comprovar que els resultats indiquen un bon 

funcionament per part d’aquestes implementacions. Per aquest motiu, l’organització ha de portar un 

control i comprovar que els IDEn confirmen que s’ha complert amb els objectius establerts. 

Amb l’objectiu d’assegurar una millora continua i l’efectivitat del SGEn s’ha d’efectuar un procés 

d’auditoria interna de forma regular una vagada a l’any com a mínim. En aquesta auditoria s’ha de 

comprovar si el SGEn millora el desenvolupament energètic de l’organització i si es troba en 

conformitat amb els objectius de l’empresa i els requisits de la ISO 50001. Per a poder portar endavant 

l’auditoria, un auditor ha d’utilitzar les directrius de la normativa ISO 19011: 2018 per a auditar els 

sistemes de gestió. 

Un cop ha finalitzat l’auditoria i s’hagin reflectit uns resultats en el informe, s’ha d’informar de forma 

eficient a les parts interessades. Aquest comunicat és important per a fer saber a l’empresa de 

qualsevol deficiència en el SGEn que necessiti uns recursos per a poder rectificar la no conformitat.  

 

4.4. Fase IV: Actuar 

En el cas de trobar una no conformitat, s’ha de procedir a iniciar el procediment establert per a aplicar 

una acció correctiva. En aquest procés s’hi ha de passar per les següents etapes. 

- Reaccionar enfront la no conformitat  

- Avaluar la necessitat d’accions correctives per eliminar les causes de la no conformitat 

- Implementar les accions necessàries 

- Revisar l’efectivitat de les accions correctives 

La normativa indica que “la organització ha de millorar la idoneïtat, adequació i eficàcia del SGEn. 

L’organització ha de demostrar la millora continua del desenvolupament energètic”. Per tant, tot i 

haver aplicat unes línies d’acció i, si es necessari, resolt alguna no conformitat; l’organització no s’ha 

de conformar amb això i ha de tractar de seguir progressant per a millorar la seva eficiència energètica. 
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5. Marc físic 

5.1. Micro-xarxa  

El concepte de micro-xarxa permet al sistema descentralitzar la generació de l’energia. Com l’usuari 

final és capaç de generar electricitat en una ubicació pròxima a la de consum, les pèrdues derivades de 

la distribució de l’energia es redueixen de forma significativa. La descentralització de la generació 

ofereix al sistema un servei molt més fiable en el cas que una central pateixi una fallida per un temps 

determinat [15]. A més, el fet d’establir una central generadora destinada a l’autoconsum ofereix al 

consumidor una reducció en el preu de l’energia demandada. Les avantatges de la seva implementació 

també inclouen una millor actuació enfront el medi ambient, essent la generació de l’usuari d’origen 

renovable en la majoria dels casos.  

La micro-xarxa és un nexe d’unió entre una zona de generació i una zona de consums, que pot incloure 

la presencia d’un sistema d’emmagatzematge. Aquestes zones de generació i de consum no són 

úniques, sinó que poden estar composades per més d’un punt de connexió. En el cas de la zona de 

generació, com ha mínim ha d’haver-hi dos punts de connexió. Cada punt de generació i cada punt de 

consum presenten un sentit unidireccional o bidireccional en els seus fluxos de potència segons les 

característiques de la instal·lació. Els fluxos de la micro-xarxa estan controlats per un sistema de gestió 

o “Micro-Grid Management System” (MGMS) que assegura una distribució òptima de l’energia [16]. El 

MGMS ha d’esser capaç de gestionar els aspectes energètics com els fluxos d’energia o les estratègies 

energètiques.  

 
Fig. 6 – Esquema d’una micro-xarxa [16] 
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Per a la correcta gestió dels fluxos d’energia, s’han d’introduir convertidors estàtics que assegurin el 

correcte direccionament de cada un dels trams. Per exemple, a la figura 6 es pot veure que la micro-

xarxa permet un sentit bidireccional amb la xarxa de distribució; però les càrregues únicament 

permeten un únic sentit del flux energètic. Aquests fluxos han de ser controlats i, per a complir aquest 

objectiu, es necessari introduir interruptors de transferència estàtica que permeten programar el 

funcionament de cada element del sistema. 

5.1.1. Estructures 

Micro-xarxa de Corrent Continu 

Aquest tipus de micro-xarxa presenta un o més busos en corrent continu en el que estan connectats 

tots els elements de la instal·lació [17]. La avantatge que presenta aquesta tipologia és que permet  

adaptar el voltatge del bus al valor més adient, millorant la qualitat de les connexions del bus.  

L’inconvenient principal d’aquest tipus de micro-xarxes és que s’han d’instal·lar convertidors AC/DC 

bidireccionals per a connectar el circuit a la xarxa de distribució. A més, com que el voltatge del bus DC 

es estable en el valor configurat, el voltatge dels elements que operen en corrent DC diferent al del bus 

ha d’esser adaptat mitjançant convertidors DC/DC. 

La figura 7 mostra un exemple d’una micro-xarxa connectada mitjançant un bus DC. En aquesta es 

poden veure totes les característiques que s’han comentat. La xarxa de distribució i els elements AC 

estan connectats al bus mitjançant convertidors DC/AC. Per altra banda, els elements DC adapten el 

seu voltatge mitjançant convertidors DC/DC; excepte les càrregues que presenten un voltatge igual al 

del bus, que poden connectar-se de forma directa. 

 
Fig. 7 - Esquema d’una micro-xarxa en bus DC [17] 
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Micro-xarxa  de Corrent Altern 

Aquesta modalitat és la més popular gràcies a la seva facilitat per a connectar el sistema a la xarxa de 

distribució, que no necessita una conversió del corrent com es dona en la modalitat de les micro-xarxes 

en DC. La micro-xarxa en corrent altern presenta un o més busos en corrent altern al qual es connecten 

tots els elements de la instal·lació de forma directa o mitjançant convertidors DC/AC. 

La figura 8 mostra l’esquema d’una micro-xarxa amb la tipologia de bus en AC. Aquesta mostra una 

distribució mitjançant tres busos/branques. Les branques 1 i 2 contenen generadors, unitats 

d’emmagatzematge i càrregues considerades crítiques; mentre que la branca 3 únicament conté 

càrregues no crítiques. Cada branca presenta un interruptor estàtic per a la gestió de l’energia i així 

adaptar-los per a qualsevol situació en la que es trobi el circuit. En el cas que la xarxa de distribució 

presenti alteracions greus o el control decideixi no alimentar-se per aquesta, l’interruptor estàtic 

corresponent s’obre. En aquesta situació la micro-xarxa queda desconnectada alimentant únicament 

les càrregues crítiques a través de les unitats d’emmagatzematge i els generadors. 

 
Fig. 8 – Esquema d’una micro-xarxa en bus AC [17] 

Micro-xarxa  Híbrida AC-DC 

En aquest tipus de micro-xarxes coexisteixen busos en corrent altern i busos en corrent continu. Les 

carregues que s’alimenten en corrent altern poder connectar-se de forma directa al bus AC. A més, 

aquest bus pot connectar-se directament a la xarxa de distribució, fet que ofereix més fiabilitat al 

sistema. Per una altra banda, tots aquells elements que operen en corrent continu poden          

connectar-se al bus DC, de forma directa o mitjançant un convertidor per adaptar el seu voltatge. 
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Fig. 9 – Esquema d’una micro-xarxa híbrida AC-DC [17] 

 

5.1.2. Gestió operativa 

El EMS (Energy Management System) es el sistema emprat per a gestionar l’energia de la micro-xarxa. 

Aquest presenta  tres nivells jeràrquics [16]. Cada un d’ells té una funció diferent, tot i que no és 

necessari configurar-los tots.  

- Nivell operacional: Aquest nivell s’encarrega d’operar els diferents elements a partir de les 

seves característiques bàsiques. Per tant, la seva funció és la de controlar el balanç energètic i 

prendre decisions que necessiten una execució immediata. S’encarrega de la gestió de 

l’inversor, de l’inversor de la bateria, dels interruptors estàtics, etc. 

 

- Nivell tàctic: S’encarrega de planificar la distribució de l’energia i programar-la en funció dels 

ajusts que s’hagin configurat. A diferencia del nivell operatiu, que s’encarrega d’executar els 

canvis, aquest nivell determina quan s’ha de produir el canvi per a que el sistema funcioni 

correctament. En aquest nivell es configuren estratègies com el load shedding, el load shifting 

i el peak shaving.. 

 

- Nivell estratègic: Aquest és el nivell que té més pes en la gestió, si es configura. Implementa 

estratègies de gestió energètica acord amb els interessos econòmics. Una de les seves 

característiques és que les estratègies que es configuren en aquest nivell són a llarg termini. 
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El disseny del sistema de gestió es recolza en la descripció de la instal·lació en la que opera. La micro-

xarxa presenta un seguit d’elements generadors i consumidors que tenen un ordre de prioritat. En una 

instal·lació en la que es pot obtenir energia a través d’un mòdul fotovoltaic i a través de la xarxa de 

distribució, és preferible donar prioritat a la font d’energia renovable pel seu baix cost d’operació.  Per 

tant, s’ha de generar una taula com la que es mostra a continuació. En aquesta es poden veure 

diferents elements generadors i consumidors en els que s’ha de donar prioritat en funció de les 

característiques de la instal·lació que hagi de gestionar l’EMS. S’atribueix un “1” per a aquells elements 

amb més prioritat, de manera que a mesura que l’element té menys prioritat, aquesta xifra augmenta. 

 

Taula 1 – Exemple de taula de prioritats d’un EMS [Elaboració pròpia] 

 ORDRE DE PRIORITAT 

ELEMENT GENERADOR CONSUMIDOR 

Generador 1  3   

Generador 2 1  

Bateria 2 2 

Càrrega  1 

 

A continuació s’ha de desenvolupar un seguit d’estats lògics en el que pot operar el sistema. Aquests 

estats lògics corresponen als fluxos de potència que poden presentar-se en el circuit en el què opera 

l’EMS. Per tant, s’hauran de desenvolupar tots els estats possibles i descartar tots aquells que no ho 

siguin, com per exemple aquells estats en els que un element consumidor produeixi energia. Per a que 

un estat sigui viable, es necessari que, com a mínim, hi hagi un element consumidor i un de generador. 

Això es degut a que el consum energètic que pugui requerir un element ha de esser subministrat per 

un altre. En aquest tipus de taules s’acostuma a atribuir un “-1” als elements que aporten energia al 

sistema, un “0” als elements que no intervenen en els intercanvis energètics del sistema i un “1” als 

elements que consumeixen energia del sistema.  
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Taula 2 – Exemple d’estats lògics i fluxos de potència de la micro-xarxa [Elaboració pròpia] 

Flux de 

Potència 

Generador 1 Generador 2 Emmagatzematge Consumidor Possible 

A1 0 -1 0 1 SI  

A2 -1 0 0 -1 NO 

A3 0 -1 0 0 NO 

A4 0 0 -1 1 SI 

 

5.2. Instal·lació fotovoltaica  

La micro-xarxa està basada en la generació fotovoltaica. Per a respondre correctament a les necessitats 

de l’organització, és necessari realitzar un correcte dimensionament de la instal·lació plantejada. Això 

significa que s’ha d’executar un protocol que passa per assegurar la rendibilitat del projecte proposat 

fins a la definició de les característiques de cadascun dels elements que conformen el sistema de 

protecció i distribució [18]. En aquest apartat es definirà el procés de disseny d’una instal·lació 

fotovoltaica [19].  

 

5.2.1. Estudi previ de viabilitat econòmica 

5.2.1.1. Funció objectiu 

La base d’aquest apartat és l’optimització de l’EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and 

Amortization). Aquest és un indicador financer que permet saber la rendibilitat d’un negoci abans 

d’iniciar la seva activitat. L’EBITDA tracta d’obtenir una imatge fidel del benefici brut d’explotació  

abans de realitzar qualsevol inversió, i sense tenir en compte els interessos o pagaments que s’hagin 

d’efectuar arrel de la iniciació de l’activitat [20]. 

Els objectius energètics són el principal objectiu de la implementació del SGEn, però aquest sistema de 

gestió no pot esser viable si la organització surt perjudicada econòmicament. Per tant, abans 

d’implementar un sistema per millorar la rendibilitat energètica, s’ha d’analitzar i de trobar el balanç 
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entre els costos d’operació i els ingressos que les plaques poden generar. El resultat d’aquest balanç 

decidirà si la central pot complir amb la rendibilitat esperada. 

 

                                                               𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 = ∑(𝐼𝑛𝑔 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠)𝑖                                                             (1) 

 

EBITDA  Balanç econòmic de l’activitat energètica                  [€] 

Ing  Ingressos que proporciona la central                   [€] 

Costos  Costos que requereix la central                   [€] 

i  Període d’estudi, any analitzat                    [-] 

 

Per a calcular els ingressos es necessari entendre el funcionament dels mercats diaris, ja que són la 

principal font d’ingressos en qualsevol central productora. La OMIE (Operador de Mercat Ibèric de 

l’Energia) s’encarrega de realitzar la cassació entre l’oferta i la demanda. Per un costat s’hi troben els 

agents de mercat que representen tots aquells subjectes que tenen capacitat de venda i que generen 

ofertes de venda. Per un altre costat s’hi troben els agents de mercat que representen els interessos 

de les comercialitzadores o exportadores que presenten les ofertes de compra [21].  

Les ofertes de compra i de venda generen dues corbes en funció de l’energia i el preu. La intersecció 

entre aquestes dues corbes estableix el preu del mercat horari. Aquestes ofertes marquen el preu de 

l’endemà, que solen estar dividides en 25 trams per a les 24 hores del dia. La gràfica generada a partir 

de les dues corbes mostra les ofertes que són valides i les que no, essent les primeres totes aquelles 

que tenen un preu per sota del preu de cassació. 



  Memòria 

30   

 
Fig. 10 – Mercat diari: Preu de cassació                                                                                                                                                                        

Eix Vertical: Preu de l’energia en euros per MegaWatt i hora  - Eix Horitzontal: Energia en MegaWatt hora                                                                                                                                                                                                                                                                         
Ofertes de Venda: Línia verda; Ofertes de Compra: Línia blava [22] 

Com el projecte objecte d’estudi és una central d’energia renovable, el cost variable d’energia pot 

considerar-se zero degut a que no hi ha cap cost directe en el procés de generació. Per aquest motiu 

es pot esperar que el preu de venda que la centrar pugui oferir sempre serà inferior al preu de mercat 

per un dia i una hora concrets. Per tant, la oferta d’aquesta central sempre estarà acceptada. 

El model algebraic simplificat que defineix els ingressos de la central no considera els mercats 

intradiaris. Aquesta expressió pot basar-se en el preu mitjà de cassació durant l’any considerat i 

l’energia anual produïda per la central en funcionament. 

                                                                                        𝐼𝑛𝑔𝑖 = 𝑃𝑚𝑖 ∗ 𝐸𝑖                                                                (2) 

 

Pm  Preu de cassació                     [€] 

E  Energia produïda per la central           [MWh] 

 

Les plaques no poden generar energia quan no reben la suficient irradiància solar. Aquestes únicament 

treballen durant unes hores de sol al dia, i aquestes varien segons l’època de l’any. L’energia produïda 

depèn  de les hores anuals treballades per les plaques i la potència nominal que presenta el sistema. 

                                                                                         𝐸𝑖 = 𝐻𝑇𝑖 ∗ 𝑃𝑁𝑖                                                                 (3) 
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HT  Hores treballades per les plaques                         [hores] 

𝑃𝑁  Potència nominal de la instal·lació                                             [W] 

 

Mitjançant l’eina PVGIS es pot realitzar una previsió de l’energia produïda en un any. Dividint aquest 

valor entre la potència de pic que té la instal·lació a l’equació (3), s’obtenen les hores de radiació solar 

esperades en un any [HTo]. Les plaques tenen un desgast que s’ha de tindre en compte a l’hora de 

planificar una instal·lació d’aquestes característiques. Aquest desgast afecta al total d’hores treballades 

en un període i s’accentua a mesura que passen els anys. 

Combinant la següent expressió amb les descrites anteriorment es pot desenvolupar una previsió dels 

ingressos per als següents anys. 

                                                                        𝐻𝑇𝑖 = 𝐻𝑇0 ∗ (1 − 𝑘𝑟)
𝑖−1                                                              (4) 

 

𝐻𝑇0  Hores de radiació esperades           [hores] 

𝑘𝑟  Factor de reducció                                    [-] 

 

Per l’altra banda hi trobem els costos, que es desglossen en tres partides. En primer lloc, els costos 

derivats de la utilització de les plaques. En segon lloc, el preu de mercat en cada instant. Finalment, els 

costos requerits per a la generació, que en els sistemes fotovoltaics es consideren nuls. Tots ells 

expressats en euros. 

                                                     𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 = 𝐶𝐹𝑖𝑥𝑒𝑠 + 𝐶𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑡𝑠 + 𝐶𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠                                                 (5) 

 

𝐶𝐹𝑖𝑥𝑒𝑠   Costos fixes                                   [€] 

𝐶𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑡𝑠  Costos regulats                                                  [€] 

𝐶𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠  Costos variables                                                   [€] 
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Aquests tres últims es defineixen a les equacions (6)-(8). 

                                                                        𝐶𝐹𝑖𝑥𝑒𝑠 = 𝐶𝐹0 ∗ (1 + 𝐼𝑃𝐶)𝑖 ∗ 𝑃𝑁                                                  (6) 

            𝐶𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑡𝑠 = (𝐻𝑇0 ∗ 0,5 ∗ 𝑃𝑁 ∗ (1 − 𝑘𝑟)
𝑖) + (

7

100
∗ 𝑃𝑁 ∗ 𝑃𝑚𝑖 ∗ 𝐻𝑇0 ∗ (1 − 𝑘𝑟)

𝑖)                   (7) 

                                                                                    𝐶𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 = 0                                                                       (8) 

 

𝐶𝐹0  Costos d’inversió registrats                     [€/MWp] 

IPC  Índex de Preus de Consum                                  [-] 

 

Per a poder desenvolupar l’EBITDA es necessari definir les variables que intervenen en les equacions 

anteriors. Aquestes són dades públiques i es poden consultar lliurement a les pàgines oficials de les 

empreses dedicades al sector. Per tant, en aquest apartat s’han de consultar les bases de dades 

d’aquestes entitats i extreure la informació requerida. Per a realitzar aquest apartat es consideren les 

dades registrades des de l’any 2000. 

- La determinació del preu de l’energia s’extreu de la base de dades de l’OMIE [23] 

- La determinació de l’IPC s’extreu de la base de dades del INE [24] 

- La determinació dels costos fixes es realitza a través de la base de dades de OpenEI [25] 

 

Taula 3 – Dades obtingudes de les entitats públiques OMIE [23], INE [24] i OpenEI [25] 

Preu de l’energia IPC Costos fixes 

[€/MWh] [%] [€/MW] 

64,43 0 7.560 

 

Les dades que es consideren per a definir l’EBITDA estan acollides en l’escenari més optimista que pot 

succeir. En aquest escenari els ingressos són elevats i els costos reduïts, de manera que aquest es el 

cas en el que s’obtindran majors ingressos en el període estudiat de 25 anys vista. 
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5.2.1.2. Elecció del mòdul  

El grup generador està format per un conjunt de cèl·lules que fan possible el procés de generació 

elèctrica mitjançant l’anomenat efecte fotoelèctric. L’associació i agrupació de vàries cèl·lules 

consoliden el que s’anomena mòdul fotovoltaic. 

En l’actualitat existeixen diversos tipus de mòduls que ofereixen diferents perfils de funcionament. En 

instal·lacions fotovoltaiques convencionals és més habitual trobar mòduls de silici monocristal·lí o 

policristal·lí degut al seu bon rendiment a costos de fabricació més accessibles. El rendiment que poden 

oferir aquest tipus de plaques està al voltant del 25% en el cas de les monocristal·lines i al voltant del 

20% per a les policristal·lines [8]. 

Habitualment, les característiques de les plaques es proporcionen tenint en compte unes condicions 

estàndard. La primera d’elles es tracta d’operar a una temperatura de funcionament de 25 °C. La 

segona d’elles es tracta de rebre una irradiància de 1000 W/𝑚2. Aquestes condicions no es poden 

complir sempre, i és per això que en les característiques tècniques de les plaques s’indiquen certs 

coeficients que permeten determinar el desenvolupament dels mòduls en unes condicions concretes. 

Les figures 10-11 mostren com el perfil d’operació d’un mòdul canvia en funció de la temperatura de 

funcionament i de la irradiància que rep. 

 

 
Fig. 11 – Corbes de Tensió-Intensitat en funció de la temperatura de funcionament [26]        
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Fig. 12 - Corbes de Tensió-Intensitat en funció de la irradiància [26]                                                                                                            

 

Per a poder obtenir el màxim benefici energètic en un espai més reduït, les plaques que es decideixin 

instal·lar han de comptar amb una densitat de potència elevada. Això permet obtenir una major 

capacitat de generació en una extensió de superfície més reduïda. Per una altra banda, el mòdul perd 

eficiència a causa del temps que porta en funcionament i per l’exposició continuada  a les condicions 

climatològiques. Per tant, per obtenir una major rendibilitat de la instal·lació a llarg termini és 

important tenir en compte el factor de reducció.  

 

5.2.1.3. Determinació 𝑯𝑻𝟎 

Les hores de treball són aquelles en que les plaques reben la irradiància solar necessària per a generar 

energia. Aquestes són importants per a modelitzar l’energia produïda per a tots els anys. 

Per a definir aquesta variable s’utilitza l’eina de càlcul PVGIS. Es tracta d’un lloc web oficial que permet 

obtenir informació com, per exemple, la irradiància o la potència produïda en les coordenades en les 

que es pretén realitzar la instal·lació [27]. 

Únicament es busca la relació que hi ha entre l’energia produïda i la potència pic instal·lada. Per aquest 

motiu es solen utilitzar valors estàndards per a la potència pic i les pèrdues, que són 1 kWp i 14% 

respectivament. Per últim, s’ha d’introduir els valors d’inclinació i azimut, que poden esser optimitzats 

pel propi programa per obtenir els millors resultats de producció. 



Implementació de Criteris d’Utilització de l’Energia Elèctrica en un Espai de Pública Concurrència, Contemplant l’Ús d’Energia 
Elèctrica Fotovoltaica   

  35 

 
Fig. 13 – Programa PVGIS: Introducció de dades [27] 

 

 
Fig. 14 – Programa PVGIS: Resultats de simulació [27] 

Entre la informació proporcionada hi ha una dada que es especialment important per a aquest apartat. 

La “Producció anual FV” és la variable que ens proporciona les hores de treball anuals HT0. Tenint en 

compte que s’introdueix una potència d’1 kW pic, aplicant l’expressió simplificada de E = Pn * HT0 

s’obté que la variable proporcionada “Producció anual FV” equival a les hores solars aprofitables en un 

any. 

 

5.2.1.4. Determinació de la superfície disponible 

Aquest apartat es centra en determinar la superfície total en la que es poden instal·lar plaques solars 

fotovoltaiques, sense tenir en compte les ombres que poden produir-se en aquesta regió.  La superfície 
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total permet projectar la quantitat de plaques que poden esser instal·lades en aquesta superfície. Per 

a això, s’ha de consultar les mesures del model de placa que s’ha escollit.  

Un cop ja s’han determinat la quantitat de plaques que poden esser instal·lades en la superfície 

disponible, es pot obtenir el valor de la potència màxima instal·lada. Aquesta potència s’obté a partir 

de la multiplicació del total de mòduls obtinguts per la potència nominal que presenten els mateixos.  

 

 

En el moment en que es tracti d’optimitzar l’EBITDA mitjançant l’eina solver de Excel, s’ha de 

condicionar el programari per a que la potència òptima a instal·lar no pugui esser major que el resultat 

obtingut en aquest apartat. Per altra banda, la potència no pot esser menor a zero kW, ja que aquest 

es el valor mínim que correspon a no continuar amb el projecte. 

Ara ja s’han definit tots els apartats que permeten desenvolupar la optimització de l’EBITDA. El resultat 

obtingut d’aquesta previsió és determinant per a decidir la viabilitat del projecte. El valor obtingut 

correspon al balanç econòmic que s’obtindrà passat el període de temps determinat. Així doncs, 

l’organització ha de decidir si aquest valor compleix amb les expectatives i es pot continuar amb el 

SGEn. 

 

5.2.2. Estudi tècnic 

L’objectiu d’aquest apartat és el dimensionament final del sistema de generació, distribució i del de 

protecció. Per tant, es pretén determinar quina és la superfície de generació que realment és 

aprofitable i, a partir del disseny del conjunt generador, definir correctament tots els elements que 

comuniquen aquest amb la xarxa. 

5.2.2.1. Determinació de la superfície lliure d’ombres 

En l’apartat 5.2.1.4 es defineix la superfície màxima disponible, però no es té en compte que en les 

immediacions d’aquesta àrea poden haver-hi estructures i murs que projecten ombres sobre la 

superfície descrita. L’àrea en la que actuen aquestes ombres es considera una regió no optima per a la 

generació fotovoltaica, doncs aquest fet disminueix l’aprofitament de la radiació i, per tant, no s’ha 

d’instal·lar cap placa en el seu interior. 
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Trajectòries solars 

Depenent de les coordenades en les que s’ubiqui el projecte, les ombres presenten diferents 

comportaments. Aquests comportaments venen determinats per la posició relativa del sol respecte a 

la ubicació de la instal·lació. Per aquest motiu, el primer pas per a executar l’estudi d’ombres es el de 

realitzar un anàlisis de trajectòries solars. 

En primer lloc s’ha de determinar la declinació del sol per a un dia concret de l’any. Aquest es defineix 

per la següent expressió. 

                                                                 𝛿 = 23,45 ∗ sin(
360∗(284+𝑛)

365
)                                                             (9) 

 

𝛿  Declinació del sol                     [°]  

n  Dia de l’any                          [-] 

 

El dia que s’analitza per a aquest apartat és el 355, es a dir, el 21 de Desembre. Aquesta data correspon 

al solstici d’hivern i, per tant, és el dia amb menys llum solar de l’any. Estudiant el dia amb menys llum 

permet situar-se en la  pitjor situació i, en conseqüència, en qualsevol altre dia es rebrà una quantitat 

d’irradiància superior a l’estudiada.  

La posta de sol indica el moment en el que deixa d’haver-hi llum solar. La sortida i la posta de sol 

indiquen el rang d’hores que s’ha d’analitzar. 

                                                            𝑤𝑠 = −𝑤𝑑 = acos(− tan(𝜑) ∗ tan(𝛿))                                            (10) 

𝑤𝑠  Angle de sortida del sol                     [°] 

𝑤𝑑  Angle de posta del sol                                       [°] 

𝜑  Latitud en la que es situa la central                   [°] 

 

Amb aquestes dades es pot procedir a calcular l’alçada complementaria del sol per a cada hora del dia. 

                                          𝜃𝑧 = acos(cos(δ) ∗ cos(φ) ∗ cos(w) + sin(δ) ∗ sin(φ))                             (11) 
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𝜃𝑧  Alçada complementaria del sol                    [°] 

w  Angle horari                      [°] 

 

En el estudi no s’opera amb l’alçada complementaria, sinó amb l’alçada solar. Aquesta última es 

defineix com l’angle complementari de la primera. 

                                                                                      ∝𝑠= 90 − 𝜃𝑧                                                                     (12) 

 

∝𝑠  Alçada solar                      [°] 

 

Solament queda determinar l’azimut. Prenent com a referencia el sud, l’azimut és l’angle que pren el 

sol respecte el sud. 

                                                   𝛾𝑠 = 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑒(𝑤) ∗ acos(
cos(𝜃𝑧)∗sin(𝜑)−sin(𝛿)

sin(𝜃𝑧)∗cos(𝜑)
)                                             (13) 

 

𝛾𝑠  Azimut                       [°] 

 

Es considera que cada hora del dia equival a un angle solar de 15°. Així doncs, s’avaluen els angles 

solars, en intervals de 15°, que es troben dins dels límits de la sortida i la posta de sol. Quan la azimut 

adopta l’angle de 0° es considera que el sol es troba justament al sud geogràfic. Per a angles negatius, 

el sol encara es troba a l’est, es a dir, encara ens trobem en el període matinal. Per a angles positius es 

considera que el sol ja es troba a l’oest. 

 

Estudi d’ombres 

La presencia de murs i obstacles en les immediacions de la superfície total disponible genera un seguit 

d’ombres que obstaculitzen la generació. En aquest sentit, s’ha de definir quina és l’àrea d’aquestes 
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ombres per a les diferents hores. Un cop definides aquestes àrees ja es pot determinar quina és la 

superfície útil de generació fotovoltaica. 

Les expressions de l’apartat anterior són útils per a poder trobar l’ombra que genera un objecte d’una 

certa alçada en un moment concret del dia. En altres paraules, un objecte d’una alçada “P” genera una 

ombra d’una certa longitud horitzontal “d” i amb un angle respecte al sud “𝛾𝑠” en funció de l’angle 

horari. 

 
Fig. 15 – Projecció d’una ombra des d’un punt P per a un instant de la trajectòria solar [Elaboració pròpia] 

El mòdul de l’ombra projectada es calcula a partir de l’alçada solar i l’altura de l’objecte que es 

considera un obstacle. 

                                                                                    𝑑 =
ℎ

tan(∝𝑠)
                                                                          (14) 

 

d  Mòdul horitzontal de l’ombra projectada                 [m] 

h  Alçada de l’obstacle                   [m] 

 

Addicionalment a la superfície que intercepten els obstacles, s’ha de considerar que no es rep la 

mateixa quantitat d’irradiància a les diferents hores del dia. Es a dir, a les 12 del migdia es capta una 

quantitat d’irradiància molt major que a les vuit del matí. L’eina PVGIS permet realitzar una simulació 

en la que es determina la irradiància mitja diària, per hores, que es rep en la ubicació de la instal·lació 

[27]. Amb aquestes dades s’ha de determinar quines hores de sol són d’interès. Per exemple, si a les 

vuit del matí es rep una irradiància inferior a un 5%, no hi ha cap tipus d’interès en desenvolupar l’estudi 

per a aquesta hora del dia, ja que la inversió d’instal·lar els mòduls en aquesta regió no surt rentable 

per a les poques hores de sol que rep al dia. Així doncs, en comptes d’acotar l’angle horari per a la 
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sortida i la posta de sol, s’acotarà per a aquelles hores en les que la irradiància superi el 10%, atenent 

al CTE. 

Ara que ja s’ha determinat el període horari en el que el camp de generació és efectiu, s’ha de definir 

l’àrea útil de generació. Per a fer això s’ha de utilitzar un plànol en 2D de la ubicació prevista i localitzar 

tots aquells elements que generin ombres sobre la superfície disponible. S’estudien dos angles horaris 

en concret, que corresponen als seleccionats com a angles límit. Per a aquests dos angles s’ha de traçar 

les ombres dels obstacles mitjançant les equacions 13 i 14. 

Comprovació mitjançant el criteri del CTE 

El Codi Tècnic de l’Edificació recull en el seu document bàsic HE 5 “Contribución fotovoltaica mínima 

de energía eléctrica” [28] les pèrdues màximes acceptables a causa de l’orientació, la inclinació i 

ombres. L’apartat 2 del mateix document indica les pèrdues màximes acceptables per a aquest tipus 

d’instal·lacions.  

 

Taula 4 – Taula de pèrdues màximes permeses [28] 

Cas Orientació 
i inclinació 

Ombres Total 

General 10% 10% 15% 

Superposició de mòduls fotovoltaics 20% 15% 30% 

Integració arquitectònica de mòduls fotovoltaics 40% 20% 50% 

 

La comprovació analitza les ombres que exerceixen els murs propers a la superfície de generació. Per 

a això s’ha d’analitzar quin és l’efecte que les ombres generades pels obstacles exerceixen sobre l’àrea 

exempta d’ombres. 

En primer lloc, s’ha de definir l’alçada solar que marca el cessament de captació solar de cada vèrtex 

de la superfície lliure d’ombres respecte a cada punt del mur. En aquest sentit, per a cada punt del mur 

es determina la distancia que hi ha respecte cada punt de la superfície exempta d’ombres. Per una 

altra banda s’ha de traçar l’alçada de cada punt del mur respecte a cada punt de l’àrea. Amb aquestes 

dues dades, s’aplica una regla trigonomètrica que permet definir l’angle de l’alçada solar que marca el 

límit de recepció d’irradiació. 

En segon lloc, s’ha de traçar l’angle geogràfic que presenta cada punt del mur respecte a cada punt de 

la superfície. Aquest angle pren com a referencia el sud geogràfic i pren com a valors negatius tots 

aquells que s’hi troben a l’est d’aquest. 
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Mitjançant aquestes dues variables es pot traçar un perfil d’obstacles per a cada un dels punts del mur. 

Per tant, es tracen diverses línies en funció de l’azimut calculada i l’alçada solar definida. De tots 

aquests perfils s’haurà de filtrar la superfície màxima, es a dir, aquella línia que conté el perímetre 

exterior de tots els perfils traçats.  

Aquest perímetre exterior s’ha de superposar al diagrama de trajectòries solars proveït pel plec de 

condicions tècniques d’instal·lacions connectades a la xarxa [29]. En aquest gràfic, cada una de les 

porcions representa el recorregut del sol per una hora  durant diferents dies de l’any. Cada porció que 

es trobi dins del perfil d’obstacles màxim representa una àrea que no aporta radiació i, per tant, 

representa un percentatge de pèrdues. La suma de tots aquest percentatges suposa la pèrdua total de 

superfície, que no ha de superar els límits establerts pel codi tècnic. 

 
Fig. 16 – Diagrama de pèrdues solars [29] 

Cada porció té un valor que varia en funció de la situació geogràfica i de la inclinació i orientació dels 

mòduls. A mode d’exemple, la taula 5 conté el pes de cada una d’aquestes regions en referència a un 

mòdul ubicat al territori espanyol. Aquest mòdul ha d’estar inclinat 35° amb una orientació sud. Les 

porcions que resultin total o parcialment ocultes pel perfil d’obstacles contribueixen a les pèrdues de 

la superfície. El valor corresponent a la taula 5 s’ha de multiplicar per l’anomenat factor d’ompliment, 

que equival a 0,25 - 0,50 – 0,75 – 1 en funció de la quantitat de porció emplenada del perfil. 
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Taula 5 – Contribució a les pèrdues solars [29] 

      β=35° 
                  

A B C D 

𝛼=0° 

13 0 0 0 0,03 

11 0 0,1 0,12 0,44 

9 0,13 0,41 0,62 1,49 

7 1 0,95 1,27 2,76 

5 1,84 1,5 1,83 3,87 

3 2,7 1,88 2,21 4,67 

1 3,15 2,12 2,43 5,04 

2 3,17 2,12 2,33 4,99 

4 2,7 1,89 2,01 4,46 

6 1,79 1,51 1,65 3,63 

8 0,98 0,99 1,08 2,55 

10 0,11 0,42 0,52 1,33 

12 0 0,02 0,1 0,4 

14 0 0 0 0,02 

 

Amb aquest procediment es determina quina és la superfície útil de generació, que correspon a tota 

aquella superfície en la que es poden col·locar plaques. Atenent al CTE Secció HE 5, la disposició ha de 

presentar unes pèrdues degudes a orientació, inclinació i  ombres menor a un 15% en el cas general, 

que és el cas en el que no s’integren les plaquen en el terreny de l’emplaçament. 

 

 

5.2.2.2. Configuració del generador fotovoltaic 

Elecció de l’inversor 

L’inversor és un element imprescindible en una instal·lació fotovoltaica. Aquest element és el nexe 

entre el generador fotovoltaic, la xarxa de distribució i les bateries. La seva funció consisteix en adaptar 

l’energia generada pels mòduls per a que pugui esser compatible amb la xarxa de distribució, es a dir, 

adaptar la tensió de corrent continu a corrent altern. 

Els inversors híbrids permeten aprofitar diferents fonts d’energia simultàniament com poden esser la 

fotovoltaica, la xarxa de distribució i la bateria [30]. Es a dir, a més de la funció bàsica que realitzen els 

onduladors habituals, permeten acumular l’energia en el sistema d’emmagatzematge. 



Implementació de Criteris d’Utilització de l’Energia Elèctrica en un Espai de Pública Concurrència, Contemplant l’Ús d’Energia 
Elèctrica Fotovoltaica   

  43 

Addicionalment, l’inversor híbrid pot gestionar l’ús de cada un dels elements dotant-los d’un ordre de 

prioritat. 

La selecció de l’inversor ha de realitzar-se atenent a les especificacions del grup generador. Un conjunt 

generador-inversor presenta un comportament característic que proporciona un màxim rendiment 

quan la relació entre la potència màxima disponible pel generador i la potència nominal de l’inversor 

es troba entre els valors de 1 i 1,2. Aquesta relació és òptima quan la relació entre aquestes dues és de 

1,08. 

                                                                                    𝑅𝑠 =
𝑃𝐺_𝐷𝐶

𝑃𝑖𝑛𝑣_𝐴𝐶
                                                                         (15) 

 

𝑅𝑠  Coeficient de relació de potències                   [-] 

𝑃𝐺_𝐷𝐶  Potència màxima disponible pel generador             [kW] 

𝑃𝑖𝑛𝑣_𝐴𝐶   Potència nominal de l’inversor               [kW] 

 

 
Fig. 17 – Recta característica del factor Rs [31] 

L’inversor seleccionat haurà de presentar una potència nominal entre els valors límit establerts pel 

factor Rs i, a ser possible, aproximar-se a la relació de 1,08 amb la potència del conjunt generador. 
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Configuració de la zona de generació 

Ja s’ha determinat la superfície útil de generació de la que es disposa a l’àrea disponible. Amb aquestes 

dimensions s’ha de concretar el nombre de branques en paral·lel i mòduls en sèrie a instal·lar. Això 

afecta a les característiques de tensió i corrent que el conjunt generador proporciona. En aquests 

càlculs intervenen les característiques dels models de placa i inversor seleccionats. 

Primerament es determina el nombre de mòduls en sèrie. Aquests venen marcats per les tensions 

màximes i mínimes de l’inversor i dels mòduls. 

Nombre de mòduls mínim en sèrie 

                                                                      𝑁𝑚𝑠_𝑚𝑖𝑛 =
𝑉𝑖𝑛𝑣_𝑀𝑃𝑃_𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑀𝑃𝑃
                                                                  (16) 

                                           𝑉𝑀𝑃𝑃(𝑡𝑚𝑎𝑥) = (1 + ((𝑡𝑚𝑎𝑥 − 25) ∗
𝛽

100
)) ∗ 𝑉𝑀𝑃𝑃_𝑆𝑇𝐶                               (17) 

 

𝑁𝑚𝑠_𝑚𝑖𝑛 Nombre mínim de mòduls en sèrie                   [-]           

𝑉𝑖𝑛𝑣_𝑀𝑃𝑃_𝑚𝑖𝑛 Tensió mínima DC per a que l’inversor proporcioni tensió nominal               [V] 

𝑉𝑀𝑃𝑃(𝑡𝑚𝑎𝑥) Tensió màxima que proporciona en temperatura màxima de disseny              [V]           

𝑡𝑚𝑎𝑥  Temperatura més elevada (70°C)                 [°C]           

𝛽  Coeficient de temperatura                    [-]           

𝑉𝑀𝑃𝑃_𝑆𝑇𝐶 Voltatge màxim de la placa en condicions STC                 [V]           

 

Nombre de mòduls màxim en sèrie 

                                                                               𝑁𝑚𝑠_𝑚𝑎𝑥 =
𝑉𝑖𝑛𝑣_𝑚𝑎𝑥

𝑉𝑂𝐶
                                                                (18) 

                                                    𝑉𝑂𝐶(𝑡𝑚𝑖𝑛) = (1 + ((𝑡𝑚𝑖𝑛 − 25) ∗
𝛽

100
)) ∗ 𝑉𝑂𝐶_𝑆𝑇𝐶                              (19) 
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𝑁𝑚𝑠_𝑚𝑎𝑥 Nombre màxim de mòduls que es poden col·locar en sèrie                 [-]           

𝑉𝑖𝑛𝑣_𝑚𝑎𝑥 Tensió màxima de funcionament de l’inversor                 [V]           

𝑉𝑂𝐶(𝑡𝑚𝑖𝑛) Tensió màxima en temperatura mínima (6,5°C)                 [V]           

𝑉𝑂𝐶_𝑆𝑇𝐶  Tensió en circuit obert de la placa en condicions STC                [V]           

 

Nombre màxim de branques en paral·lel  

 

                                                                              𝑁𝑠𝑝 ≤
𝐼𝑖𝑛𝑣_𝑚𝑎𝑥

𝐼𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔_𝑚𝑎𝑥
                                                                       (20) 

 

𝑁𝑠𝑝  Nombre de branques/strings en paral·lel                   [-]           

𝐼𝑖𝑛𝑣_𝑚𝑎𝑥 Intensitat màxima DC de l’inversor                  [A]           

𝐼𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔_𝑚𝑎𝑥 Intensitat de curtcircuit de les plaques                  [A]           

 

Arribats a aquests punt, solament s’ha de representar la disposició i la connexió  de tots els mòduls. 

Aquests han de respectar les limitacions que imposa l’estudi d’ombres efectuat i mantenir-se dintre 

dels límits establerts. Per altra banda, les connexions entre els mòduls han de efectuar-se de manera 

que la configuració de mòduls sèrie i paral·lel sigui correcte. 

 

5.2.2.3. Configuració del sistema d’emmagatzematge  

Les bateries són elements que són capaços d’emmagatzemar l’energia elèctrica generada per a fer-ne 

ús d’ella en un altre moment. En concret són elements electroquímics que tenen la capacitat de 

transformar l’energia potencial de la matèria en energia elèctrica, i a la inversa [32]. La seva aplicabilitat 

es dona en els casos en que l’energia produïda sigui superior a la demandada per les càrregues, de 

manera que l’energia excedent s’acumuli en les bateries. També poden esser necessàries en els casos 

en que resulti convenient emmagatzemar energia de la xarxa durant certes hores per a utilitzar-la en 

una altra franja horària.  
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Generalment les bateries presenten dues característiques principals. En primer lloc està la capacitat de 

la bateria, que representa l’energia que pot obtenir-se durant una descàrrega completa quan la bateria 

estava plenament carregada. En segon lloc està la profunditat de descàrrega, que és el percentatge 

d’energia que s’obté de la bateria en unes condicions concretes. En aplicacions fotovoltaiques 

s’utilitzen bateries de descàrrega profunda, que solen tenir una descàrrega mitja d’un 20-25% essent 

capaç d’arribar al 80% de descàrrega. Pel benestar de l’element i aconseguir una vida útil més 

duradora, no es recomana descarregar mai la bateria de forma completa. 

El sistema d’emmagatzematge acostuma a estar format per més d’una bateria, ja sigui en paral·lel o 

en sèrie. L’agrupació en paral·lel permet augmentar la capacitat del conjunt. En canvi, l’agrupació en 

sèrie permet augmentar la tensió del conjunt. En qualsevol dels dos casos s’augmenta l’energia que la 

bateria presenta. 

                                                                             𝐸𝑏𝑎𝑡 = 𝑉𝑏𝑎𝑡 ∗ 𝐶𝑏𝑎𝑡                                                                   (25) 

 

𝐸𝑏𝑎𝑡  Energia del conjunt de bateries               [Wh]           

𝑉𝑏𝑎𝑡  Tensió del conjunt de bateries                    [V]           

𝐶𝑏𝑎𝑡  Capacitat del conjunt de bateries                [Ah]           

 

Per a determinar la capacitat que ha de tenir la bateria per a complir amb els requisits de la instal·lació 

s’ha de tindre en compte factors com la càrrega que ha d’alimentar o la tensió de subministrament.  

                                                                                 𝐶𝑏𝑎𝑡 =
𝐸∗𝑁

𝑉𝑐𝑐∗𝑃𝑑
                                                                          (26) 

 

𝐸𝑏𝑎𝑡  Energia de la instal·lació         [Wh/dia]           

N  Nombre de dies d’autonomia               [dia]           

𝑉𝑐𝑐  Tensió de subministrament en corrent continu                [V]           

𝑃𝑑   Profunditat de descàrrega de les bateries                [%]           
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La tensió del sistema d’emmagatzematge ha d’estar en concordança amb la tensió que ofereix 

l’inversor. En instal·lacions de gran envergadura amb una capacitat de generació elevada es 

requereixen inversors de potència nominal superior a altres tipus d’instal·lacions. Per aquest motiu, en 

aquests casos s’utilitzen bateries d’alta tensió que no presenten les tensions de subministrament 

nominals de 12, 24 i 48 Vdc. El requisit que s’ha de complir en aquest tipus de sistemes 

d’emmagatzematge és que la tensió d’operació de les bateries no ha de ser superior a la tensió màxima 

que l’inversor els hi pot subministrar.  

 

5.2.2.4. Dimensionament del sistema de distribució 

La Unió Europea ha creat un criteri únic i uniforme de classificació per a definir les prestacions de 

reacció al foc dels cables elèctrics. Aquest es recull a la nova normativa europea de Productes per a la 

Construcció (CPR) [33]. La reacció al foc d’un cable presenta tres aspectes rellevants: En primer lloc, la 

contribució a la propagació del foc per calor emès i per despreniment de partícules incandescents; en 

segon lloc, la quantitat i transparència dels fums emesos; i finalment, la acidesa  dels gasos emesos.  

El mateix reglament indica la classe de protecció mínima que han de presentar els cables que 

s’instal·len en locals de pública concurrència. Aquests han de tenir una certificació Cca – s1b, d1, a1; 

on cada una d’aquestes nomenclatures fa referencia a un aspecte de protecció contra el foc. “Cca” fa 

referencia a la no propagació de la flama; “s1b” es refereix a una emissió reduïda dels fums i una 

transmitància que es situa entre un 60% i un 80%; “d1” sense caiguda de partícules incandescents que 

perdurin enceses més de deu segons; i “a1” es refereix a una reduïda acidesa i corrosivitat dels gasos 

emesos.  

En aquest apartat s’han de diferenciar les diverses zones de conducció. Els tres primers trams 

presenten un corrent monofàsic en corrent continu, mentre que el tram que hi ha entre l’inversor i la 

Caixa General de Baixa Tensió presenta un corrent trifàsic en corrent altern. 

- Conductors entre mòduls  

- Conductors entre les caixes de connexió i l’inversor 

- Conductors entre l’inversor i el sistema d’emmagatzematge 

- Conductors entre l’inversor i la CGBT 

El dimensionament s’ha de realitzar atenent el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió [34], la norma 

UNE-HD 60364-5-52: 2014 [35] i la normativa UNE-HD 60364-7-712: 2017 [36]. 

Els criteris a analitzar són el de màxima caiguda de tensió i el de màxima intensitat admissible. Tant per 

a la part de CC com la de CA, es prendran les següents consignes. 
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- La intensitat no serà inferior a 125% de la màxima intensitat del generador 

- La caiguda de tensió no serà superior a 1,5% la tensió nominal 

- La caiguda de tensió entre l’inversor i la bateria no serà superior a  1% la tensió nominal 

 

Criteri de caiguda de tensió  

Els conductors, tot i transportar el corrent, presenten una certa resistència al pas de l’electricitat a 

través d’ells. Per aquest motiu es produeix una caiguda de tensió entre els dos extrems del conductor. 

Segons les característiques del conductor i la longitud del tram, la caiguda de tensió serà major o 

menor. Així doncs, per a una caiguda de tensió en unes condicions concretes s’ha d’establir una secció 

de cable que asseguri el correcte funcionament.  

                                                                           𝑆𝐶𝐶 =
2∗𝐿∗𝐼𝑑𝑖𝑠𝑠𝑒𝑛𝑦∗𝜌90

𝑒∗𝑈
                                                                 (27) 

                                                                           𝑆𝐶𝐴 =
√3∗𝐿∗𝐼𝑑𝑖𝑠𝑠𝑒𝑛𝑦∗𝜌90

𝑒∗𝑈
                                                               (28) 

 

𝑆𝐶𝐶  Secció del cable en corrent continu          [𝑚𝑚2]           

𝑆𝐶𝐴  Secció del cable en corrent altern           [𝑚𝑚2]           

𝐿  Longitud del cable                   [m]           

𝐼𝑑𝑖𝑠𝑠𝑒𝑛𝑦  Intensitat que ha de suportar el conductor                 [A]           

𝜌90  Resistivitat del conductor                [Ωm]           

𝑒  Caiguda de tensió màxima admissible                 [%]           

U  Tensió de operació del tram                   [V]           

 

La ITC-BT-19 recull les seccions normalitzades que es comercialitzen en el mercat. Per tant, s’ha 

d’escollir la secció immediatament superior a la calculada. En la mateixa taula s’hi indica la intensitat 

màxima que admet el cable en funció de les seves característiques. 

 

 



Implementació de Criteris d’Utilització de l’Energia Elèctrica en un Espai de Pública Concurrència, Contemplant l’Ús d’Energia 
Elèctrica Fotovoltaica   

  49 

 Criteri d’intensitat màxima 

La normativa UNE-HD 60364-5-52: 2014 modifica la taula d’intensitat màxima de la ITC-BT-19. Aquesta 

relaciona el tipus d’aïllament del conductor, el tipus de corrent que hi circula i el tipus de muntatge 

que s’ha efectuat amb la secció del cable. Solament que hi canviï un dels paràmetres, la secció canvia.  

Aquests valors recollits a la taula estan establerts per a unes condicions de referencia. En el cas que la 

temperatura ambient no sigui de 40°C, s’agrupi més d’un conductor en un tub o canal, o per exemple 

el cable estigui exposat a la radiació del sol; s’ha d’aplicar un factor corrector que defineix amb més 

exactitud la intensitat màxima que podrà suportar el tram analitzat. 

                                                                        𝐼max_corr = 𝐼𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑓𝑐                                                                   (29) 

 

𝐼max_corr Intensitat màxima del conductor corregida                [𝐴]      

𝐼max  Intensitat màxima del conductor                  [𝐴]           

𝑓𝑐  factor corrector                      [-]           

 

Els conductors han d’estar dimensionats per a suportar una intensitat superior a 1,25 la intensitat 

nominal. 

                                                                       𝐼max > 1,25 ∗ 𝐼𝑑𝑖𝑠𝑠𝑒𝑛𝑦                                                                   (30) 

 

5.2.2.5. Determinació dels sistemes de protecció  

Els elements de protecció que s’han d’instal·lar estan regulats pel Real Decret 1699/2011 [37]i la norma 

UNE-HD 60364-7-712: 2017, pel qual es regula la connexió a la xarxa d’instal·lacions de producció 

d’energia elèctrica de baixa potència. 

Tram de corrent continu 

En els mòduls s’han d’introduir díodes de pas que eviten que els mòduls connectats en sèrie quedin, 

en la seva totalitat,  fora de servei per la presencia d’un únic mòdul danyat o que està ombrejat. 

Aquests díodes permeten circular el corrent al següent mòdul sense esser tallat per un altre que no 

pot generar corrent en un moment determinat. 
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En cada una de les cadenes de mòduls s’han d’introduir díodes de bloqueig que evitin que el corrent hi 

circuli en sentit contrari. Els mòduls habitualment accepten un corrent en inversa que no ha de superar 

un cert límit que provoca el mal funcionament de l’element. Per tant, s’ha d’assegurar que aquest valor 

màxim de corrent en inversa no es superarà.  

Les cadenes de mòduls han de presentar fusibles que tallin la conducció en el moment en el que es 

produeixi una sobreintensitat a causa d’un curtcircuit o una sobrecàrrega. Les sobreintensitats eleven 

la temperatura del conductor fins a valors per als que no esta dissenyat, de manera que aquest es 

sobreescalfa i es deteriora. El dimensionament d’aquest tipus d’elements de protecció es fa a partir de 

la intensitat nominal de funcionament. S’ha d’escollir el valor normalitzat que sigui immediatament 

superior a la intensitat base d’operació. 

                                                                           𝐼𝐵 ≤ 𝐼𝑁 ≤ 𝐼𝑍                                                                                 (30) 

 

𝐼𝐵  Intensitat base d’operació                    [A] 

𝐼𝑁  Intensitat assignada que ha de tindre el dispositiu de protecció                [A] 

𝐼𝑍  Intensitat màxima per a la que està dissenyat el cable                 [A] 

 

Tots els elements metàl·lics presents en aquest tram han d’estar connectats a la línia de terra. 

D’aquesta manera es protegeix a les persones que puguin estar realitzant feines de manteniment en 

les immediacions de les plaques, a més de dotar al sistema de major solidesa quan aquest estigui 

operant.  

Finalment, la línia ha de incorporar un descarregador de sobretensions en cas que s’hi produeixi un pic 

extremadament elevat a causa d’un fenomen atmosfèric o una falla en la instal·lació.  

 

Tram de corrent altern 

En primer lloc, aquest tram presenta un interruptor magnetotèrmic que protegeix a l’inversor de 

possibles sobre tensions que generi la instal·lació fotovoltaica.  

En segon lloc, ha d’haver-hi present un interruptor diferencial  per a protegir a animals i persones de 

contactes indirectes o corrents de fuga que pugui generar-se a la instal·lació fotovoltaica.  
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En tercer lloc, s’ha d’instal·lar un Interruptor de Control de Potència (ICP) per a la desconnexió total en 

cas que s’hagi de manipular algun dels elements.  

Finalment, en aquest tram també s’ha de comptar amb una protecció contra sobretensions que actuï 

enfront de qualsevol pic de tensió que es produeixi.  

 

5.2.2.6. Determinació del sistema de mesura 

S’ha de controlar l’energia que s’injecta a la xarxa. El control de l’energia generada es important per a 

conèixer adequadament quin és el comportament i quina és la rendibilitat que ofereix el sistema en 

tot moment. La mesura no és important solament per al propietari, donat que la companyia 

subministradora també ha de comprovar l’energia injectada a través dels comptadors abans de 

procedir amb els tràmits retributius que pertanyin. Per tant, l’equip seleccionat ha de ser capaç de 

proporcionar les dades requerides per a la correcta facturació de l’energia. 

Els requisits i qualitats que han de complir els aparells de mesura de la instal·lació estan recollits en el 

Real Decret 1110/2007, del 24 d’Agost [38]. En aquest s’indica que la ubicació del centre de 

comptadors haurà de ser propera a la xarxa i haver estat aprovada pel responsable de la lectura. A 

més, aquests han de permetre realitzar una lectura de forma remota. 

Depenent de la potència de la instal·lació, el punt de mesura pot pertànyer a diferents tipus. Aquests 

van des del tipus 1, que acull a tots aquells usuaris amb una potència igual o superior a 10 MW; fins a 

les de tipus 5, que acull a tots aquells usuaris amb una potencia igual o inferior a 15 kW. 

 

5.2.2.7. Posta a terra 

L’objectiu de la instal·lació de posta a terra es la d’aconseguir que en el conjunt d’instal·lacions, edificis 

i superfície pròximes al terreny no apareguin diferencies de potencial perilloses i que, al mateix temps, 

permeti el pas a terra dels corrents de defecte o de descàrrega d’origen atmosfèric. Així es defineix a 

la ITC-BT-18 del REBT, instal·lacions de posta a terra [34]. 

En esser una instal·lació destinat a l’autoconsum amb connexió a la xarxa, la instal·lació solar ha de 

tindre una posta a terra independent de la de l’edifici. A espanya, l’esquema general i que s’utilitza més 

per a instal·lacions que no són de gran envergadura és l’esquema TT. En aquest, totes les masses de la 

instal·lació es connecten a terra. Per una altra banda, el punt comú del generador també es connectarà 
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a terra. S’ha de tenir en compte que per a poder connectar la posta a terra en el costat de corrent 

continua ha d’haver-hi un aïllament galvànic entre el costat de CC i el costat de CA. 

La secció mínima del conductor d’aquesta línia ha  de esser com a mínim de 35 𝑚𝑚2 en el cas del 

conductor de coure sense protecció contra la corrosió. El valor de la resistència de terra ha de tindre 

un valor que asseguri que qualsevol massa no pugui presentar tensions de contacte superiors a 24 V. 

                                                                          𝑅𝑚𝑎𝑥 =
𝑉𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑒

𝐼𝑑
                                                                             (31) 

 

𝑅𝑚𝑎𝑥  Resistència màxima de posta a terra   [Ω] 

𝑉𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑒  Tensió màxima de contacte. 24V    [V] 

𝐼𝑑   Intensitat màxima diferencial. 0,3 A   [A] 

 

Es necessari comprovar el tipus de subsol en que es classifica la zona de la instal·lació. No presentarà 

la mateixa conductivitat un terreny format per pedres que un altre format per terra humida.  

La posta a terra és realitza mitjançant un conductor enterrat horitzontalment juntament amb diversos 

elèctrodes. Aquests elèctrodes són un conjunt de barres d’una longitud determinada separades entre 

elles una distancia equipotencial. D’aquesta manera el conductor forma un anell que comunica tots els 

elèctrodes, essent enterrat com a mínim 80 centímetres fins a la part més alta de la posta a terra. 

El càlcul de la resistència de la posta a terra es realitza en dos fases. En primer lloc s’ha de determinar 

el valor resistiu dels dos elements que formen el circuit, es a dir, el conductor que prendrà forma d’anell 

i les piquetes. En segon lloc s’haurà de determinar el valor resistiu que tenen els dos elements 

conjuntament. 

                                                                               𝑅𝑎𝑛𝑒𝑙𝑙 =
2∗𝜌

𝐿
                                                                                   (32) 

                                                                          𝑅𝑝𝑖𝑐𝑎 =
𝜌

𝐿𝑝𝑖𝑐𝑎∗𝑁𝑝𝑖𝑐𝑎
                                                                         (33) 

 

𝑅𝑎𝑛𝑒𝑙𝑙  Resistència del conductor                  [Ω] 

𝑅𝑝𝑖𝑐𝑎  Resistència del conjunt de piquetes                 [Ω] 
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𝜌  Resistivitat del terreny               [Ω𝑚] 

L  Longitud del conductor                   [m] 

𝐿𝑝𝑖𝑐𝑎   Longitud de les piquetes                   [m] 

𝑁𝑝𝑖𝑐𝑎    Nombre de piquetes                     [-] 

 

El conjunt dels dos elements actuen com a resistències en paral·lel, de manera que el càlcul de la 

resistència equivalent serà l’emprat per al càlcul de resistències en paral·lel. 

                                                                      𝑅𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑅𝑎𝑛𝑒𝑙𝑙∗𝑅𝑝𝑖𝑐𝑎

𝑅𝑎𝑛𝑒𝑙𝑙+𝑅𝑝𝑖𝑐𝑎
                                                                       (34) 

 

𝑅𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  Resistència total de la posta a terra                 [Ω] 
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6. ENGINYERIA D’APLICACIÓ 

Un cop s’han definit tots els camps que envolten el projecte objecte d’estudi, s’hi pot procedir a 

desenvolupar el mètode a través del qual es tracta de millorar el  desenvolupament energètic d’un 

espai de pública concurrència. Per tant, es desenvoluparà l’algoritme recollit a la ISO 50001 per a 

complir amb aquest objectiu. En aquest procés es pretén desenvolupar una micro-xarxa que alimenta 

les càrregues d’una escola amb el suport d’un generador fotovoltaic. 

 

6.1. Fase I: Planificació 

El present projecte tracta de millorar els usos de l’energia a l’escola Centre d’Estudis Montseny de 

Barcelona. L’edifici és molt jove, la seva construcció va finalitzar l’any 2008 i ha estat operatiu des 

d’aleshores. Aquesta es una escola concertada, de manera que qualsevol tipus de projecte que es 

tingui la intenció de desenvolupar haurà d’estar finançat pel propi centre educatiu, tot i que pot rebre 

subvencions per a projectes concrets per part de l’administració pública. 

 

6.1.1. Ubicació de l’emplaçament 

La ubicació de l’escola es troba al barri de Poblenou; concretament al carrer Pallars 410, 08019 

Barcelona.  Es tracta d’un edifici de cinc plantes destinat en la seva totalitat a les activitats del centre.  

 
Fig. 18 – Ubicació de l’escola [39] 
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Taula 6 – Dades de l’escola [40] 

Direcció C/ Pallars 410 

Codi Postal 8019 

Població Barcelona 

Coordenades 41° 24' 38,4''N 

2° 12' 38,0'' E 

Superfície Interior 9960 𝑚2 

Superfície Total 15240 𝑚2 

 

6.1.2. Informació general  

L’escola compta amb un total de 4 plantes, juntament amb 2 patis exteriors situats en la planta baixa i 

en la coberta superior. Els plànols de l’edifici es poden consultar a l’annex A. 

La planta baixa acull la administració de l’escola, la cuina, el poliesportiu, laboratoris varis i el pati 

exterior. 

Les dues següents plantes emplacen les aules on s’imparteixen les classes. A causa de l’alçada del 

poliesportiu, la segona planta compta amb un total de 1180 𝑚2 menys de superfície. La planta 

primera, a més, està afectada per un porxo que resulta en una reducció de 1300 𝑚2 . 

La tercera planta emplaça les aules on s’imparteixen les classes i, a diferencia de les dues primeres, una 

superfície habilitada per usos varis.  

Per últim, la planta superior recull el pati principal de l’escola, on també s’hi ubiquen la sala de calderes 

i la sala del motor de l’ascensor. En aquesta planta hi ha una superfície coberta per porxos on es 

planteja la instal·lació dels panells solars. 

 

6.1.3. Subministrament elèctric 

L’escola té contractada una tarifa elèctrica 3.1A amb la subministradora Vivo Energia Futura S.A. 

Aquesta tarifa està destinada a clients amb una alta demanda d’energia que no superen els 450 KW de 

potència. Aquesta està dividida en tres períodes horaris en els que el client ha d’escollir la potència 

més adient i que millor s’ajusta al seu consum energètic [41]. El període punta correspon a aquell en 

que l’energia es cobra a un preu més elevat, mentre que el període vall correspon al més barat. Aquests 

tres períodes recullen les 24 hores del dia, essent la seva distribució diferent a l’hivern que a l’estiu. 
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Horari d’hivern 

Període vall: Entre les 00:00 - 08:00 hores 

Període pla: Entre les 08:00 - 18:00 hores; i de 22:00 - 24:00 hores 

Període punta: Entre les 18:00 i les 22:00 hores 

 

 Horari d’estiu 

Període vall: Entre les 00:00 i les 08:00 hores 

Període pla: Entre les 08:00 i les 11:00 hores; i de 15:00 a les 24:00 hores 

Període punta: Entre les 11:00 i les 15:00 hores 

 

L’escola presenta una potència contractada de 100 kW per als tres períodes horaris. S’ha de tenir en 

compte que si es supera el consum contractat de potència, s’hi aplica una sanció econòmica. En el cas 

de la reactiva, la sanció s’aplica si aquesta supera un 33% de la potència activa contractada. 

L’any 2020 no es va tenir un perfil de consum normal a causa de la quarantena imposada entre els 

mesos de Març i Juny. La demanda escolar de l’entitat és molt regular durant l’any, de manera que el 

consum de qualsevol altre any defineix fidelment el comportament energètic de l’edifici. Per aquest 

motiu, no es pren com a referencia el consum efectuat en el període de l’any 2020, sinó que el perfil 

energètic anual a considerar correspon a la demanda de l’any 2019.  

 

Taula 7 – Energia activa consumida l’any 2019 [40] 

Energia activa consumida 

 [kWh] 

Mes P1 P2 P3 

Gener 6686 17753 6392 

Febrer 5358 15667 5695 

Març 4786 13291 5482 

Abril 6,396 7236 4313 

Maig 7662 8314 4057 

Juny 6003 6441 4401 

Juliol 6455 5747 4,097 

Agost 1681 3038 3682 
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Setembre 6789 7331 3995 

Octubre 8419 10167 4111 

Novembre 5252 16500 5773 

Desembre 4594 14710 5712 

 

Taula 8 – Energia reactiva consumida l’any 2019 [40] 

Energia reactiva consumida 

 [kVArh] 

Mes P1 P2 P3 

Gener 1119 1831 2411 

Febrer 940 1577 2253 

Març 687 1423 2047 

Abril 745 1304 1785 

Maig 478 946 1470 

Juny 753 1320 1716 

Juliol 1468 1908 1870 

Agost 648 1357 1622 

Setembre 787 1427 1706 

Octubre 723 1194 1556 

Novembre 1098 2063 2626 

Desembre 1196 2080 2764 

 

Taula 9 – Potència màxima l’any 2019 [40] 

Potència màxima registrada 

 [kW] 

Mes P1 P2 P3 

Gener 95 116 63 

Febrer 86 107 61 

Març 80 101 84 

Abril 105 93 51 

Maig 83 40 48 

Juny 75 75 47 

Juliol 73 66 28 

Agost 41 32 19 

Setembre 104 99 42 

Octubre 114 100 70 

Novembre 109 151 86 

Desembre 122 144 94 
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El consum elèctric de l’escola no és constant i varia al llarg de tot l’any. La despesa elèctrica tendeix a 

esser major en els mesos de Desembre i Gener. Per una altra banda, el més d’Agost presenta una 

despesa mínima degut a que no s’imparteixen classes i no hi ha cap cassal d’estiu, es a dir, que la 

propietat es manté tancada durant aquest mes de vacances. 

Com ja s’ha mencionat, es disposa d’una tarifa que limita la potència de l’edifici a 100 kW en tot 

moment. Si aquest valor es supera, s’efectua una sanció econòmica per part de l’empresa 

subministradora. Els valors expressats en vermell a la taula 9 indiquen el total de sancions que l’escola 

ha rebut per culpa de traspassar els 100 kW. 

 

6.1.4. Càrregues elèctriques 

L’escola presenta un sistema de calefacció que funciona mitjançant gas natural. La sala de calderes es 

situa a la planta de la coberta. Des d’aquesta, es distribueix el sistema de calefacció cap a tots els 

emplaçaments de l’edifici. Per tant, el sistema de calefacció no està alimentat a través de la xarxa 

elèctrica. 

Tota l’energia que es subministrada al centre es destina a alimentar un conjunt de càrregues que 

permeten el correcte funcionament de l’organització escolar. En la instal·lació elèctrica s’hi alimenten 

diferents conjunts de càrregues que comparteixen naturalesa. Cada un d’aquests circuits pot esser 

prioritzat en el cas que s’hi produeixi una manca d’energia a causa d’una falla elèctrica. La priorització 

de cada circuit es realitza a través de programació en funció de si aquest és crític, és a dir, que 

l’alimentació d’aquest circuit ha de mantenir-se si el subministrament energètic no pogués mantenir 

en funcionament tota la demanda requerida. La taula 10 acull les càrregues que pertanyen al centre i 

les diferència segons si en són crítiques o, pel contrari, no són elements imprescindibles que s’han de 

prioritzar en una situació de fallida elèctrica. 

 

Taula 10 – Càrregues de l’escola [40] 

Càrregues crítiques 

Preses de corrent 

Il·luminació interior 

Detecció 

Telecomunicacions 

Bombes ACS 

Preses corrent cuina  

Camara frigorífica cuina 

Ventilació 

Extracció 
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Càrregues no crítiques 

Il·luminació exterior 

Cuina 

Aire condicionat (sales 
professorat) 

Ascensor 

Bombes calefacció 

Control accessos 

 

6.1.5. Plans d’acció 

En primer lloc, l’organització vol reduir la dependència que té l’escola de la xarxa pública de distribució, 

i d’aquesta manera evitar sobrepassar els pics de potència que ocasionen les sancions econòmiques 

sense haver d’augmentar la tarifa contractada. En segon lloc, l’escola forma part de la xarxa d’escoles 

verdes i vol posar en pràctica els coneixements que s’imparteixen al centre educatiu sobre la 

importància que té la preservació i conservació del medi natural.  

Per a complir aquests objectius es proposa la instal·lació d’un generador fotovoltaic destinat a 

alimentar la demanda energètica de l’edifici. Per a això s’ha de dissenyar i implementar els criteris i 

processos corresponents per aquest tipus d’instal·lacions. Desenvolupant aquest projecte, el centre 

rebrà energia per part de la xarxa principal i a través del generador FV. Per tant, es necessària la 

implementació d’una micro-xarxa que controli l’alimentació per part de més d’una font d’energia. 

L’apartat 3.1 desenvolupa la legitimitat que té qualsevol entitat d’implementar un sistema de 

generació elèctrica mitjançant fonts d’energia renovable, com pot esser l’energia solar. Per tant, el 

projecte està emparat per la llei i no hi ha cap tipus d’inconvenient legal que prohibeixi desenvolupar 

aquesta proposta. En quant a la retribució corresponent a la instal·lació, en tractar-se d’una instal·lació 

destinada principalment a l’autoconsum, la retribució obtinguda està acollida a l’apartat 3.3 d’aquest 

document. Més endavant es podrà comprovar que la potència de la instal·lació no supera els 100 kW, 

de manera que s’hi compleixen els requisits per a accedir a la retribució de l’activitat d’autoconsum 

amb excedents acollida a compensació. La compensació d’aquesta modalitat es realitza a través dels 

mercats diaris, per tant s’haurà de complir amb els requisits d’accés indicats a l’apartat 3.2.1. 

Aquesta proposta està limitada a la superfície apta per a la generació fotovoltaica. En aquest sentit, el 

centre serà totalment incapaç de generar més energia de la màxima permesa en l’espai disponible. 

La Línia de Base Energètica es fixa per a la potència consumida a partir de fonts d’energia renovable, 

que actualment és un valor nul.  L’Indicador de Desenvolupament Energètic que s’emprarà un cop 

finalitzat el projecte serà el percentatge d’energia anual consumida a partir de fonts d’energia 
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renovables. Per tant, s’haurà de comparar la quantitat d’energia obtinguda a partir d’aquestes fonts 

abans i després d’aplicar les línies d’acció. Actualment, el percentatge d’energia consumida a partir de 

fonts d’energia renovables és del 0 %. Un cop aplicades les línies d’acció, l’escola té per objectiu 

consumir com a mínim un 15% de l’energia consumida a l’escola a partir de la instal·lació solar FV. 

 

 

6.2. Fase II:  Fer 

El present apartat defineix les característiques dels plans d’acció proposats a l’apartat anterior. Per 

tant, recull el perfil definitiu de la instal·lació fotovoltaica així com la micro-xarxa que gestiona els fluxos 

d’energia que hi circulen per l’escola.  

 

6.2.1. Micro-xarxa 

L’escola incorporarà un generador fotovoltaic a partir del qual serà capaç d’alimentar les càrregues de 

l’edifici, tot i així, no deixarà d’estar connectat a la xarxa pública de distribució. A més, es pretén 

incorporar un sistema d’emmagatzematge que permeti la càrrega i descàrrega en aquelles ocasions en 

les que es consideri convenient la seva intervenció. Per exemple, pot esser convenient carregar les 

bateries en l’interval en què l’electricitat es troba a preu més baix per a esser emprat en un interval en 

què el preu és més elevat. Amb els elements mencionats, la micro-xarxa permet la implementació 

d’estratègies energètiques com el peak shaving, en el que l’EMS únicament autoritza l’ús de les bateries 

en aquells moments en que el consum de xarxa superi un límit establert; o el net metering, estratègia 

que permet injectar i consumir energia de la xarxa mitjançant un comptador bidireccional. 

Considerant les característiques de les càrregues de l’edifici, el tipus de subministrament, i la naturalesa 

del generador fotovoltaic i del sistema d’emmagatzematge, el més convenient és dissenyar la micro-

xarxa en una tipologia híbrida. En el bus de corrent continua es connectaran el generador fotovoltaic i 

el sistema d’emmagatzematge. Per l’altra banda, les càrregues i la xarxa de distribució es connectaran 

al bus de corrent alterna. 

La gestió de l’energia que hi circula per la micro-xarxa la realitza l’EMS. Aquest és l’element que 

controla l’estat de tot el circuit i pren les decisions pertinents per a assegurar que es compleix amb els 

objectius i les consignes establertes.  
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En primer lloc, s’ha de configurar quins elements tenen més prioritat en tot moment. Aquesta consigna 

permet a l’EMS establir un ordre de prioritat a l’hora de rebre  o subministrar energia per a tots aquells 

elements que tingui la responsabilitat de controlar.  

Com el principal objectiu del projecte és l’optimització energètica i el consum d’energia a través de 

fonts d’origen renovable, l’energia produïda pel camp fotovoltaic és el prioritari per a alimentar les 

càrregues. En el cas que aquesta no fos suficient, la segona font d’energia que intervindrà és el sistema 

d’emmagatzematge. Aquesta no ha d’haver-se carregat explícitament amb energia del recurs solar, 

sinó que pot haver estat carregada en el període vall en que l’energia es troba a un preu inferior. En 

última instància es recorre a la xarxa pública de distribució. 

Les totalitat de les càrregues de l’edifici són els elements consumidors que han de tenir la màxima 

preferència. En el cas que hi hagi excés en la producció FV, el sistema d’emmagatzematge és el segon 

element amb més prioritat del conjunt. En última instància, l’energia excedentària s’abocarà a la xarxa 

pública de distribució.  

Taula 11 – Prioritats de la micro-xarxa [Elaboració pròpia] 

ORDRE DE PRIORITAT 

ELEMENT GENERADOR CONSUMIDOR 

Generador FV 1   

Xarxa de distribució 3 3  

Sistema d’emmagatzematge 2 2 

Càrregues   1 

 

Els fluxos de potència que hi circulen per la micro-xarxa es defineixen a través d’una taula d’estats 

lògics. S’han de descartar tots aquells fluxos que no són possibles o es descarten per estratègia 

energètica. Entre aquests estan els casos en els que les càrregues subministren energia al sistema o 

aquells en que el camp fotovoltaic consumeix energia. Els casos en els que solament hi ha un element, 

ja sigui generador o consumidor, estan prohibits donat que és necessari que un element consumeixi 

l’energia que un altre genera. Per últim, les bateries no entregaran mai energia a la xarxa i no podran 

esser carregades per aquesta si no es fa en el període vall de facturació. 

 

Taula 12 – Fluxos de potència acceptats per la micro-xarxa [Elaboració pròpia] 

Estat XARXA FV  BATERIA CÀRREGUES 

1 -1 -1 -1 1 

2 -1 -1 0 1 

3 -1 0 -1 1 

4 -1 0 0 1 
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5 -1 0 1 0 

6 -1 0 1 1 

7 0 -1 -1 1 

8 0 -1 0 1 

9 0 -1 1 0 

10 0 -1 1 1 

11 0 0 -1 1 

12 1 -1 0 0 

13 1 -1 0 1 

14 1 -1 1 0 

15 1 -1 1 1 

 

La taula 12 conté un total de quinze estats acceptables a la micro-xarxa. Inicialment, s’hi ha contemplat 

la suma de vuitanta-un estats possibles que s’han hagut d’analitzar individualment. Després d’eliminar 

tots aquells que no són viables o estan prohibits per les lleis físiques, es desestimen un total de 66 

estats. La taula 13 recull una descripció dels fluxos de potència que defineix cada un dels estats que es 

poden donar a la micro-xarxa de l’escola. 

Taula 13 – Descripció dels estats possibles de la micro-xarxa [Elaboració pròpia] 

Estat DESCRIPCIÓ 

1 S’alimenten les càrregues a través de la xarxa, les 
bateries i el camp fotovoltaic. 

2 S’alimenten les càrregues a través de la xarxa i el 
camp fotovoltaic. Les bateries no intervenen. 

3 S’alimenten les càrregues a través de la xarxa i les 
bateries. No hi ha generació fotovoltaica 

4 S’alimenten les càrregues a través de la xarxa. Les 
bateries no intervenen. No hi ha generació 
fotovoltaica. 

5 Es carreguen les bateries a través de la xarxa. No hi 
ha generació fotovoltaica. No hi ha demanda 
energètica. 

6 S’alimenten les càrregues i les bateries a través de la 
xarxa. No hi ha generació fotovoltaica. 

7 S’alimenten les càrregues a través de les bateries i el 
camp fotovoltaic. La xarxa no intervé. 

8 S’alimenten les càrregues a través del camp 
fotovoltaic. La xarxa no intervé. Les bateries no 
intervenen. 

9 S’alimenten les bateries a través del camp 
fotovoltaic. La xarxa no intervé. No hi ha demanda 
energètica. 

10 S’alimenten les càrregues i les bateries a través del 
camp fotovoltaic. La xarxa no intervé. 
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11 S’alimenten les càrregues a través de les bateries. No 
hi ha generació fotovoltaica. No hi ha demanda 
energètica. 

12 Hi ha injecció a  la xarxa a través del camp fotovoltaic. 
Les bateries no intervenen. No hi ha demanda 
energètica. 

13 S’alimenten les càrregues i la xarxa a través del camp 
fotovoltaic. Les bateries no intervenen. 

12 S’alimenten les bateries i la xarxa a través del camp 
fotovoltaic. No hi ha demanda energètica. 

13 S’alimenten les càrregues, les bateries i la xarxa a 
través del camp fotovoltaic. 

 

6.2.2. Instal·lació fotovoltaica 

6.2.3. Mòdul FV 

Els mòduls FV són els responsables de captar i convertir l’energia solar en energia elèctrica.  Les plaques 

escollides per a captar l’energia solar es el model “JAM54S30-400/MR de la marca JA SOLAR” [42]. 

Aquesta placa proporciona unes característiques de funcionament molt bones a un preu molt 

accessible. JA SOLAR és un distribuïdor de mòduls fotovoltaics que ofereix una garantia de 25 anys 

enfront a rendiments baixos o errors en els components. Escollint un mòdul d’una casa com aquesta 

permet estar segur de rebre assistència en cas de qualsevol falla o defecte en les plaques. 

 

Taula 14 – Característiques del mòdul FV JAM54S30-400/MR [42] 

Dades mecàniques 

Alçada a m 1,722 

Amplada b m 1,134 

Superfície S  m2 1,95 

Gruix c m 0,03 

Dades elèctriques (STC) 

Potència màxima Pmax Wp 400 

Tensió de circuit obert Voc V 37,07 

Corrent de curtcircuit Isc A 13,79 

Tensió en punt de màxima potència Vmpp V 31,01 

Corrent en punt de màxima potència Impp A 12,9 

Eficiència n  % 20,5 

Factor de reducció kr % 0,89 

Coeficient de temperatura 

Potència  Pmax %/°C 0,35 
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Voltatge Voc %/°C 0,275 

Intensitat Isc %/°C 0,045 

Valors límit 

Voltatge màxim del sistema Vlimit V CC 1500 

Protecció de sobrecorrent Ilimit A 25 

Temperatura mímina de disseny Tm °C -40 

Temperatura màxima de disseny Tmax °C 85 

 

6.2.4. Determinació HT0 

La coberta de l’escola presenta una arquitectura en forma de “L”, de manera que ubicar tots els panells 

en la mateixa direcció no resultaria eficient degut a les ombres que generen els mateixos. Per aquest 

motiu s’ha de separar l’àrea disponible en dos regions diferenciades per l’orientació que assoleixen els 

panells. La zona 1 ubicarà els panells amb una azimut de -45°, mentre que la zona 2 ubicarà els panells 

amb una azimut de 45°. 

 
Fig. 19 – Sectorització de l’àrea de generació [Elaboració pròpia]] 

L’eina PVGIS proporciona informació del comportament solar a la ubicació objecte d’estudi. Així doncs, 

tenint en compte les característiques del generador, podem obtenir la quantitat d’hores que les 

plaques hi treballaran en el període d’un any natural. Com s’ha dividit l’àrea en dues regions amb un 

període de funcionament diferent, es prendrà com a referencia la mitjana dels dos resultats de la 

simulació. Així doncs, el total d’hores de treball esperats per als mòduls fotovoltaics en la ubicació és 

de 1458,71 hores. 

 

Taula 15 – ZONA 1. Resultats de simulació [27] 

Resultats de simulació ZONA 1 

Azimut ° -45 

Inclinació ° 35 
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Potència instal·lada  kWp 1 

Producció FV anual kWh 1439,72 

Hores de treball h 1439,72 
 

Taula 16 – ZONA 2. Resultats de simulació [27] 

Resultats de simulació ZONA 2 

Azimut ° 45 

Inclinació ° 35 

Potència instal·lada  kWp 1 

Producció FV anual kWh 1477,7 

Hores de treball h 1477,7 

  

6.2.5. Superfície disponible 

L’escola presenta una coberta superior molt ample, però aquesta està totalment destinada a activitats 

d’esbarjo per als alumes del centre. La única zona apte per a la generació fotovoltaica és la coberta 

d’un porxo que recorre el lateral sud de tot el pati. Per tant, els mòduls s’ubicaran en aquesta regió del 

pati. Hi ha una zona del porxo que no es pot aprofitar a causa de la ubicació de l’extracció de la cuina, 

es a dir, no es preveu la instal·lació de mòduls en les seves immediacions per a no bloquejar el pas del 

personal cap a la caixa d’extracció. 

 
Fig. 20 – Superfície disponible de generació [Elaboració pròpia] 
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Com ja s’ha mencionat, es separa la superfície en dues parts diferenciades segons l’orientació que 

adoptaran els mòduls, tal i com es mostra a la figura 24. Amb aquesta separació s’ha estudiat de quina 

manera es poden ubicar una major quantitat de mòduls a cada una de les regions, resultant en un total 

de 86 plaques per a la zona 1 col·locant els mòduls de forma horitzontal; i 60 plaques per a la zona 2, 

independentment de la orientació en la que s’hi ubiquin. Per tant, l’àrea disponible permet introduir 

un total de 146 mòduls en la seva superfície, sense considerar les ombres que puguin afectar. 

 

6.2.6. EBITDA 

Amb les dades recollides fins a aquest punt,  es pot desenvolupar el càlcul de l’EBITDA emprant les 

equacions (1)-(8). L’estudi s’ha realitzat per a un període de 25 anys, que correspon al temps que la 

marca ofereix de garantia enfront a baixos rendiments per part dels mòduls.  

A mesura que passen els anys les plaques generen menys energia a causa del desgast que pateixen 

constantment. Aquest fet està directament relacionat amb una disminució de la producció i, per tant, 

una disminució dels ingressos. Addicionalment, els costos que estan subjectes a la retribució 

disminueixen a mesura que els ingressos ho fan. La següent taula mostra els resultats del balanç del 

primer i de l’últim any de funcionament estudiat per a veure la variació que aquests sistemes 

experimenten al llarg de la seva vida útil.  

 

Taula 17 – Balanç de l’EBITDA per al primer i l’últim any d’estudi [Elaboració pròpia] 

Any Magnitud 1 25 

EBITDA  [€] 4624,20 3711,92 

 
 

Ingressos  [€] 5488,71 4428,83 

Energia produïda [MWh] 85,19 68,74 

Hores de producció [h] 1458,71 1177,03 

 
 

Costos [€] 864,51 716,92 

Costos fixes [€] 441,50 441,50 

Costos variables  [€] 0 0 

Costos de retribució  [€] 423,01 275,41 

 

El balanç total desenvolupat per la instal·lació fotovoltaica equival a uns beneficis de 103.873.80   

euros. Aquests beneficis són el resultat de l’activitat de producció de les plaques, es a dir, no es té en 

compte aspectes com la inversió inicial o pagaments generats per tràmits administratius aplicables. Tot 



Implementació de Criteris d’Utilització de l’Energia Elèctrica en un Espai de Pública Concurrència, Contemplant l’Ús d’Energia 
Elèctrica Fotovoltaica   

  67 

i així, el resultat presenta un escenari prometedor que permet a l’escola procedir amb el projecte 

sabent-hi que obtindrà una bona rendibilitat de la proposta energètica. 

 

6.2.7. Superfície útil de generació 

Primerament, s’ha d’analitzar la radiació rebuda a l’àrea disponible. L’estudi es realitza per al dia 21 de 

desembre, que correspon al dia de l’any en que es rep menys llum solar. En aquest sentit, realitzant 

l’estudi per a aquest dia ens permet assegurar que les plaques rebran més irradiància durant  qualsevol 

altre dia de l’any.  

La base de dades de PVGIS-SARAH  [27] permet cerciorar-se del perfil d’irradiació que es capta en la 

ubicació on es pretén col·locar els mòduls. Simulant el comportament solar sobre la longitud i latitud 

indicats a la taula 6 s’obté un perfil acotat entre les 8:00 - 16:00 hores, es a dir, hi ha recepció 

d’irradiació solar entre aquestes hores del sia. Tot i així, la irradiància rebuda en els dos límits és molt 

baixa com per a considerar introduir mòduls en les regions corresponents a aquestes hores del dia. 

Atenent a les indicacions del CTE, no es contempla la instal·lació de mòduls en aquelles hores en les 

que la irradiància sigui inferior al 10%.  

Les dues zones definides acullen mòduls amb una orientació diferent. Per tant, la irradiació rebuda a 

cada hora serà diferent per als mòduls de cada una de les zones.  

 

 
Fig. 21 – Irradiància rebuda a la zona 1 el 21 de desembre                                                                                                                                                                        

Eix Vertical: Irradiància diària en W/m^2  - Eix Horitzontal: Hora del dia                                                                                               
Irradiància global: Línia marró; Irradiància directa: Línia vermella; Irradiància difusa: Línia taronja [27] 
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Fig. 22 – Irradiància rebuda a la zona 2                                                                                                                                                                        

Eix Vertical: Irradiància 68diària en W/m^2  - Eix Horitzontal: Hora del dia                                                                                               
Irradiància global: Línia marró; Irradiància directa: Línia vermella; Irradiància difusa: Línia taronja [27] 

 

El perfil d’irradiància de cada una de les zones indica que el rang d’hores a considerar no està comprés 

entre les 8:00 - 16:00 hores, sinó que aquest és més reduït. La zona 1 capta uns valors  d’irradiància 

vàlids per a la generació entre les 9:00 – 13:00 hores, mentre que la zona 2 ho fa entre les 10:00 – 15:00 

hores. Així doncs, s’ha de realitzar l’estudi d’ombres atenent als períodes d’operació definits. 

L’estudi d’ombres tracta de comprovar l’efecte que tenen els obstacles propers a la zona de generació. 

Davant de l’escola se situen tres edificis que es consideren potencialment restrictius per a la recepció 

de la llum solar. Segons el decret 141/2012 de la Generalitat [43], l’alçada mínima que ha de tindre un 

habitatge se situa en 2,5 metres d’alçada. Tot i així, aquesta és la distància mínima permesa, i no es 

habitual trobar edificis amb aquesta altura en els habitatges. S’estima una altura de tres metres per a 

cada habitatge. 

Els edificis propers es classifiquen en dos tipus segons la seva altura. Els edificis tipus A presenten un 

total de 11 plantes equivalents a 33 metres d’alçada. L’edifici tipus B consta de 9 plantes equivalents a 

una altura de 27 metres. Les dades de l’escola indiquen que l’edifici mesura 19 metres d’alçada fina a 

la ubicació on es situaran el mòduls. Les alçades relatives dels mòduls amb els edificis són de 14 metres 

per als tipus A i de 8 metres per al tipus B. 
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Fig. 23 – Localització dels edificis considerats obstacle                                                                                                                                          

Vermell: Tipus A - Groc: Tipus B [Elaboració pròpia] 

Les hores límit a analitzar són diferents per a les dues zones d’orientació. Per aquest motiu es realitza 

l’estudi de forma independent per a cada una de les regions. Emprant les equacions (9)-(14) 

s’aconsegueix el mòdul de l’ombra que projecten els obstacles per a cada una de les hores del dia 

estudiades. Les taules 15-16 mostren el comportament d’aquestes projeccions que s’hauran de 

traslladar a un plànol mitjançant l’eina AutoCad. 

 

Taula 18 –  Zona 1. Mòduls de les ombres projectades pels edificis propers [Elaboració pròpia] 

  Edifici tipus A Edifici tipus B 

  Alçada Alçada 

  m m 

  14 8 

Hora Ombra generada Ombra generada 

h d ʏs d ʏs 

h m ° m ° 

5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7:00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8:00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9:00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10:00 39,69 -29,10 22,68 -29,10 

11:00 31,95 -15,03 18,25 -15,03 

12:00 29,83 0,00 17,05 0,00 
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13:00 31,95 15,03 18,25 15,03 

14:00 39,69 29,10 22,68 29,10 

15:00 61,11 41,72 34,92 41,72 

16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Taula 19 - Zona 2. Mòduls de les ombres projectades pels edificis propers [Elaboració pròpia] 

  Edifici tipus A Edifici tipus B 

  Alçada Alçada 

  m m 

  14 8 

Hora Ombra generada Ombra generada 

h d ʏs d ʏs 

h m ° m ° 

5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7:00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8:00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9:00 61,11 -41,72 34,92 -41,72 

10:00 39,69 -29,10 22,68 -29,10 

11:00 31,95 -15,03 18,25 -15,03 

12:00 29,83 0,00 17,05 0,00 

13:00 31,95 15,03 18,25 15,03 

14:00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15:00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Un cop obtingut la superfície d’ombres per a cada una de les regions, es superposaran les dues 

projeccions per a obtenir el perfil definitiu de les dues zones. Les projeccions generades pel segon 

edifici tipus A no afecten a la regió estudiada, de manera que d’aquí endavant no es considerarà aquest 

com a obstacle per a la generació. 
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Fig. 24 – Regió ocupada per ombres, en verd [Elaboració pròpia] 

La figura 29 mostra en color verd tota aquella regió que queda ocupada per les ombres projectades 

pels edificis que estan enfront a la ubicació dels mòduls. La regió que queda exempta d’ombres és, 

suposadament, apte per a la generació fotovoltaica. Per a confirmar que aquesta regió és apte, s’ha de 

realitzar la comprovació mitjançant el Codi Tècnic de l’edificació [28] i les indicacions realitzades per 

l’IDAE [29].  

PVGIS considera que la inclinació optima per a la ubicació d’estudi és de 38°, però les estructures de 

suport no permeten precisar tant aquest angle. Habitualment, l’àmbit comercial proporciona 

estructures de suport amb una inclinació fixe, o que presenten un rang d’angles en el que es pot escollir 

el més adient. Els valors de les segones estructures varien cinc graus entre els ancoratges, de manera 

que es decideix establir una inclinació de 35° per a col·locar les plaques FV. 

 

6.2.8. Comprovació mitjançant el criteri del CTE 

L’IDAE proporciona unes taules que indiquen la contribució que tenen les ombres per a una inclinació 

i orientació concretes durant un any sencer. Per tant, s’ha de realitzar la comprovació per a cada una 

de les zones, ja que presenten dues orientacions diferents. Les taules proporcionades no recullen els 

valors d’orientació escollits en el present document, de manera que el plec de condicions de l’IDAE 

indica que s’ha de realitzar la comprovació mitjançant aquelles taules que més s’apropen al cas 

d’estudi. Així doncs, la taula emprada per a la zona 1 defineix una instal·lació amb una inclinació de 35° 
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i una orientació de -30°, mentre que la taula per a la zona 2 ho fa per a una inclinació de 35° amb una 

orientació de 30°. 

Atenent que les ombres generades pel segon edifici tipus A no tenen cap tipus d’intervenció en la zona 

de generació, la present comprovació ja no inclou aquest obstacle en el procés. Per tant, es procedeix 

a localitzar els vèrtex de la superfície útil de generació i els vèrtex dels obstacles sense tenir en compte 

aquest últim.  

 
Fig. 25 -  Esquema emprat per a la comprovació de les pèrdues per orientació, inclinació i ombres [Elaboració pròpia] 

El desenvolupament del mètode definit a l’apartat 5.2.2.1 defineix un conjunt d’Azimuts i alçades solars 

que relacionen cada un dels vèrtex de la superfície útil amb cada un dels vèrtex dels obstacles. El perfil 

d’ombres obtingut per a la zona 1 i per a la zona 2 indica que les pèrdues generades per orientació, 

inclinació i ombres equivalen a 1,73% i 0,0075%, respectivament. 

 

 
Fig. 26 – ZONA 1. Perfil d’ombres segons criteri del CTE [Elaboració pròpia] 
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Fig. 27 - ZONA 2. Perfil d’ombres segons criteri del CTE [Elaboració pròpia] 

El total de pèrdues per orientació, inclinació i ombres és molt inferior al límit estables pel Codi 

Tècnic de l’Edificació, de manera que es pot confirmar que la regió útil definida a la figura 29 és 

apte per a la generació fotovoltaica. 

Els mòduls presenten una altura que també genera una ombra que s’ha de tenir en compte a l’hora 

de configurar el camp generador. Aquesta ombra obliga a la següent fila de mòduls a presentar una 

distància mínima amb la primera. Mitjançant el procediment marcat per les equacions (9)-(14) es 

comprova que no hi pot haver una segona filera de mòduls tant si es col·loquen aquests de forma 

horitzontal com vertical. La raó és que l’ombra produïda pels panells és superior a les dimensions 

de la superfície útil, de manera que únicament s’hi pot instal·lar aquesta primera filera.  

Finalment, es determina que la superfície útil de generació permet situar un total de 54 plaques FV. 

Les característiques del mòdul indiquen que cada una de les plaques proporciona una potència 

nominal de 400 W, de manera que la potència que es desenvolupa en la regió equival a 21.600 W 

de potència generada.  

 

6.2.9. Estructura de suport 

L’estructura de suport ha de permetre la inclinació dels mòduls per a un angle de 35°. Aquesta 

estructura ha de complir amb la seguretat necessària que asseguri que suportaran les condicions 

climàtiques que puguin originar-se a la zona d’instal·lació. L’estructura seleccionada es de la marca 

Sunfer [44]. Aquesta permet allotjar els mòduls i regular el seu angle des de 20° fins a 35°.  
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Els mòduls estan disposats en dos fileres. La primera d’elles consta de 38 mòduls, mentre que la 

segons està formada per 16 mòduls. La marca permet encarregar l’estructura per a suportar la 

càrrega d’un fins a sis mòduls. Per tant, per a la zona 1 es demanen sis estructures per a allotjar sis 

mòduls i una única per a allotjar dos mòduls. Per a la zona 2 es demanen dues estructures per a 

allotjar sis mòduls i una única per a quatre plaques. 

La marca Sunfer assegura que aquestes estructures poden suportar la força que exerceix el vent a 

una velocitat de 150 km/h. 

 

6.2.10. Inversor 

L’inversor és un element imprescindible en tota instal·lació de generació FV. Aquest s’encarrega de 

captar el corrent provinent dels mòduls i adaptar-lo per a poder transmetre l’energia a la xarxa o a les 

càrregues. L’ondulador escollit és un model “trifàsic híbrid SPH 8000TL3 BH de la marca Growatt”, que 

permet incorporar un sistema d’emmagatzematge al conjunt [45]. A més, aquest tipus d’onduladors 

permeten la gestió dels fluxos de potència de la instal·lació, de manera que és poden programar 

consignes del EMS a la targeta de comandament que té incorporada. 

El manual d’instal·lació de l’inversor indica que aquest ha d’estar a una distància màxima de 15 metres 

dels elements de mesura [46]. El maxímetre és un element que s’encarrega de mesurar els pics de 

potència de la instal·lació. Les lectures proporcionades per aquest element permeten a l’ondulador 

prendre les decisions pertinents per a assegurar una correcta gestió dels fluxos, i complir així amb 

l’EMS. Per tant, l’inversor s’instal·la en la mateixa estància on s’ubica el quadre general de l’escola, a la 

planta baixa. 

En primer lloc, a l’inversor arriben els cables positiu i negatiu del generador fotovoltaic, que s’han de 

connectar als borns FV. En segon lloc, la sortida trifàsica de l’ondulador s’ha de realitzar mitjançant el 

terminal de connexió a xarxa, no en el d’operació en mode illa. La sortida s’ha de connectar a l’embarrat 

del quadre general, que consta de tres bornes corresponents a les línies, una borna corresponent al 

neutre i una última pertanyent a la línia de terra. S’ha de tenir en compte que la línia de terra de la 

instal·lació FV és independent a la de l’escola. En tercer lloc s’ha de realitzar la connexió amb el sistema 

d’emmagatzematge, que ha de presentar una distancia no superior a 5 metres per a tenir un correcte 

funcionament. 

L’inversor seleccionat ha de proporcionar una potència que respecti els marges establerts pel factor Rs 

definit a l’equació (15). Atenent a les característiques del generador FV, l’ondulador seleccionat ha de 

presentar una potència mínima de 18.000 W i una màxima de 21.600 W, essent la seva potència òptima 

equivalent a 20.000 W. Malauradament no es comercialitzen inversors híbrids amb una potència 
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nominal tan elevada, raó per la qual es decideix utilitzar dos onduladors del model seleccionat per a 

gestionar l’energia rebuda des del generador FV. En aquest cas, la potència proporcionada pels dos 

inversors equival a un total de 20.800 W, que correspon a una relació de 1,04 molt pròxima a la relació 

òptima de 1,08. 

 

Taula 20 – Característiques de l’inversor [45] 

Inversor SPH 8000TL3 BH 

DC 

Potència màxima P_FV_max W 10400 

Voltatge màxim  Vinv_max V 1000 

Voltatge mínim funcionament Vinv_MPP_min V 160 

Intensitat màxima I_inv_max A 12 

AC       

Intensitat  I_inv_max A 12,1 

 

El fet d’introduir dos inversors híbrids en el sistema significa que hi ha dos controladors de fluxos en la 

micro-xarxa. Això no és acceptable, ja que els dos controladors estarien prenent decisions paral·leles 

sense tenir en compte les accions que realitza l’altre. Per aquest motiu s’ha de comunicar els elements 

de comandament dels dos inversors. Aquest és un procediment senzill que es basa en comunicar, 

mitjançant un cable de dades, les dues targetes de comandament. Un cop comunicades, un dels 

inversors pren el rol de líder per a assegurar que totes les accions emprades per la instal·lació estiguin 

centralitzades i comandades pel mateix dispositiu. 

6.2.11. Configuració del generador FV 

Per a acabar de configurar la disposició del generador FV s’ha de tenir en consideració les 

característiques dels mòduls fotovoltaics i les característiques de l’inversor. Les dades de l’inversor 

es poden consultar en el apartat 6.2.10. 

El mercat no comercialitza inversors híbrids amb una potència al voltant dels 20 kW. Per aquest 

motiu es decideix emprar dos inversors i assignar la meitat de la generació a cadascun d’ells. 

Mitjançant les equacions (16)-(20) es defineix la distribució més adient per a la situació concreta 

d’aquesta instal·lació. Per tant, la configuració definitiva del camp generador presenta un total de 

27 mòduls en sèrie per a cada una de les zones. Per una altra banda, el generador únicament està 

configurat per una única branca a cada zona i, per tant, no hi ha files de mòduls connectats en 

paral·lel, que es el que hem d’evitar a causa de les ombres generades. 
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A continuació s’exposa unes imatges representatives de la distribució dels mòduls on es poden 

observar l’associació en sèrie i en paral·lel mitjançant colors. Cada filera de diferent color 

representa el conjunt de mòduls connectats a un ondulador. Per altra banda, al principi i al final de 

cada branca se situen uns números indicant el primer i l’últim mòdul de la associació en sèrie.  

 

 
Fig. 28 – Aclariment de l’esquema de connexions [Elaboració pròpia] 

 

 
Fig. 29 – Configuració del generador FV [Elaboració pròpia] 
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La configuració de la zona de generació s’ha realitzat per a contenir dues zones connectades a un 

inversor diferent. Cada zona conté un total de 27 plaques connectades en sèrie sense tenir cap 

connexió en paral·lel. Per tant, cada una de les zones proporciona 10.800 W de potència instal·lada, es 

a dir, que les dues zones tenen una capacitat total de 21.600 W. 

 

6.2.12. Sistema d’emmagatzematge 

L’objectiu principal del sistema d’emmagatzematge en aquesta instal·lació és la de suplir l’alimentació 

quan el generador FV no sigui capaç de subministrar energia suficient a les càrregues. Per a això, es 

considera que el sistema d’emmagatzematge ha d’esser capaç de suplir la potència de la instal·lació 

durant un parell d’hores diàries, que correspon al límit de capacitat que l’inversor es capaç de 

gestionar.  

L’inversor seleccionat únicament és compatible amb bateries de liti. Aquest tipus de sistemes 

d’emmagatzematge utilitzen com a electròlit una sal de liti que aporta els ions necessaris requerits per 

a la reacció entre ànode i càtode. El manual de l’ondulador també recomana que la instal·lació de les 

bateries es realitzi a una distància no superior a 5 metres. Per aquest motiu, el sistema 

d’emmagatzematge es localitza en la mateixa ubicació que l’inversor. 

El model de bateria escollit és el “ARK 17.9XH de la marca Growatt” [47]. Aquest model consta d’una 

capacitat de 17,92 kWh amb una capacitat de descarrega del 80%. Aquest model permet un voltatge 

d’alimentació de fins a 550 V, de manera que aquesta no supera els 550 V que l’inversor pot 

subministrar.  

Les equacions (25)-(26) indiquen que per a poder complir amb el subministrament durant dues hores 

diàries, el sistema d’emmagatzematge a de presentar una capacitat de 69.21 kWh. Per tant, s’ha de 

comptar amb quatre de les bateries proposades. Es col·loquen dues bateries en paral·lel a cada un dels 

inversors, de manera que cada un d’ells presenta una capacitat de 35,84 kWh. El conjunt de les quatre 

bateries presenta una capacitat total de 71,68 kWh, un valor lleugerament superior al necessari per a 

alimentar el conjunt de càrregues durant les dues hores  previstes. 

Les bateries requereixen d’un controlador que gestioni la càrrega i la descàrrega de les mateixes. A 

més, aquest element obre una via de comunicació constant amb l’inversor per a que aquest tingui 

constància de l’estat de disponibilitat en el que es troben les bateries. Per a desenvolupar aquestes 

funcions, s’escull un controlador específicament dissenyat per a gestionar el model de bateria escollit. 

Aquest es tracta del model “BMS Bateria Liti Growatt ARK HVC 60050-A1” [48].  
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6.2.13. Sistema de mesura 

El comptador que hi ha actualment a l’escola és unidireccional. En el moment en el que s’instal·la el 

generador fotovoltaic amb la possibilitat d’injectar els excedents a la xarxa de distribució, es requereix 

d’un comptador elèctric bidireccional. Per aquest motiu, es necessari substituir el comptador actual 

per un que sigui apte per a mesurar l’energia que es rep de la xarxa i, al seu torn, mesurar l’excedentària 

que el generador injecta a xarxa. 

Per a que l’inversor sigui capaç de realitzar la gestió dels fluxos d’energia, és necessari que un dispositiu 

mesuri els fluxos. Aquest ha de mesurar l’energia que requereix la instal·lació i informar a l’inversor per 

a que realitzi el control corresponent. Així doncs, el Wattímetre trifàsic que s’instal·larà és el model 

“Eastron TPM-E de la marca Growatt” [49]. Per a enviar les dades a l’inversor, s’ha d’utilitzar un cable 

de dades de dos fils amb comunicació RS-485. 

Per una altra banda, es necessari portar el control de l’estat de les bateries. Ha d’haver-hi un dispositiu 

que estigui informat en tot moment del nivell d’energia del que disposa el sistema d’emmagatzematge. 

El model del controlador de les bateries és el “BMS per a bateries de liti ARK HVC 60050-A1” [48] de la 

marca Growatt. Com el control ha d’estar centralitzat, aquesta informació també es enviada a 

l’inversor mitjançant una connexió amb un cable de dades de dos fils amb comunicació RS-485. 

Finalment, la mesura de l’energia generada per part dels mòduls la porta el propi inversor i no fa falta 

cap dispositiu addicional. 

Per a poder consultar en temps real de totes les dades i el comportament del sistema, s’incorpora un 

servidor que permet emmagatzemar la informació on-line. D’aquesta manera, únicament has d’entrar 

a la pagina web de Growatt per a comprovar el comportament actual de la instal·lació, així com 

l’històric. Per a fer això s’ha d’incorporar el dispositiu “Shine-Link de la marca Growatt” [50]. Aquest 

s’ha de connectar directament al router i enllaçar-lo amb l’inversor mitjançant un tercer cable de dades 

RS-485. El servei tècnic de la pròpia casa s’encarrega de realitzar la posada en marxa del dispositiu. 

 

6.2.14. Sistema de distribució 

El cablejat de tota la instal·lació fotovoltaica ve determinat per una sèrie de comprovacions 

relacionades amb la màxima caiguda de tensió que pot suportar el cable i la màxima intensitat que hi 

pot circular per aquest. La micro-xarxa presenta dos trams diferenciats per la naturalesa del corrent 

que hi circula. Per a cada un d’aquests trams s’ha de determinar la secció de cable que compleix amb 

els dos criteris. A l’annex A  es pot consultar el recorregut de tot el circuit que serveix de referencia per  

a definir les seccions mitjançant el procediment marcat per les equacions (27)-(30). 
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Com ja s’ha mencionat, en un espai de pública concurrència com és el cas d’una escola, és obligatori 

utilitzar cablejat amb una classificació CPR mínima Cca – s1b, d1, a1. Per aquest motiu, el tipus de cable 

utilitzat a tota la instal·lació és el RZ1-k (AS) amb certificació Cca – s1b, d1, a1 [51]. 

Taula 21 – Característiques del cable RZ1-K(AS) [51] 

Conductor RZ1-K(AS) 

Conductor   Coure electrolític flexible Classe V 

Aïllament Polietilè reticulat (XLPE) Tipus DIX 3 

Coberta Poliolefina termoplàstica tipus DMZ-E 

Secció normalitzada 0,6/1 kV 

factor de correcció  90 °C 

 

Conductors de cada branca 

En aquest tram s’hi troben els conductors que connecten tots els mòduls entre ells i, al seu torn, 

comuniquen aquests amb la caixa de connexió. En aquesta part de la instal·lació s’han de diferenciar 

els dos circuits corresponents als conjunts de mòduls que es connecten a cada inversor.  

S’ha de tenir en compte que aquest tram esta en constant exposició al sol. Per aquest motiu, la 

intensitat màxima que poden admetre els conductors ha d’estar modificada per un factor de correcció. 

El muntatge emprat en aquesta part és del tipus B1 “Conductors aïllats en un conducte sobre una paret 

de fusta o maçoneria” [35]. 

Taula 22 – Zona Inversor 1. Dades del tram que connecta els mòduls amb la caixa de connexió [Elaboració pròpia] 

Paràmetre Magnitud Valor 

Longitud m 100,4 

Resistivitat Ω·mm^2/m 0,023 

Factor de correcció  - 0,9 

Secció normalitzada mm^2 10 

Intensitat màxima 
corregida 

A 61,20 

Caiguda de tensió % 0,71 

 

Taula 23 - Zona inversor 2. Dades del tram que connecta els mòduls amb la caixa de connexió [Elaboració pròpia] 

Paràmetre Magnitud Valor 

Longitud m 67,8 

Resistivitat Ω·mm^2/m 0,023 

factor de correcció  - 0,9 

Secció normalitzada mm^2 6 
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Intensitat màxima 
corregida 

A 44,10 

Caiguda de tensió % 0,80 

 

Es necessari protegir els conductors contra les condicions climàtiques a les que estan exposats, com 

pot esser la pluja o la pròpia irradiació del sol. Per aquest motiu, tot aquest tram ha d’estar canalitzat 

a l’interior d’un tub rígid lliure d’halògens 16 mm dissenyat per a suportar tots aquests elements que 

provoquen el deteriorament dels conductors.  

Conductors que connecten la caixa de connexions amb l’inversor 

Aquest tram connecta la caixa de connexió situada a la coberta superior amb l’inversor que es troba a 

la planta baixa. Aquest tram portarà els dos circuits en un mateix tub corrugat flexible per a mantenir 

el circuit aïllat i protegit. El muntatge emprat en aquesta part és del tipus B2 “Cable multiconductor en 

un conducte sobre una paret de fusta o maçoneria” [35]. 

Pel fet d’introduir dos circuits en un mateix tub, la intensitat màxima que poden admetre els 

conductors ha d’estar modificada per un factor de correcció. Tot i així, la reducció que puguin patir els 

conductors és mínima, de manera que es porten els dos circuits junts per a evitar un cost extra en el 

metratge i, a més, estalviar el temps que comportaria portar els dos circuits per separat. 

Els dos inversors es col·loquen un al costat de l’altre. Arribats a aquest punt, es pot considerar que el 

metratge dels dos circuits és el mateix, ja que la variació del recorregut entre un tram i l’altre es pot 

considerar nul·la. 

Taula 24 - Dades del tram que connecta la caixa de connexió amb l’inversor [Elaboració pròpia] 

Paràmetre Magnitud Valor 

Longitud m 36,2 

Resistivitat Ω·mm^2/m 0,023 

factor de correcció sol - 0,8 

Secció normalitzada mm^2 6 

Intensitat màxima 
corregida 

A 39,20 

Caiguda de tensió % 0,43 

 

S’emprarà una mànega de 3x6  per a connectar la caixa de connexions amb l’inversor. El conductor de 

terra es el que s’emprarà per a connectar totes les masses metàl·liques a terra. Els conductors es 

canalitzen a través d’un tub corrugat de 32 mm de diàmetre. 
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Conductors que connecten l’inversor amb el sistema d’emmagatzematge 

Quan el controlador ho consideri convenient, l’energia serà emmagatzemada en les bateries per a 

esser utilitzada en un altre moment. Aquest tram comunica l’inversor amb el sistema 

d’emmagatzematge, que s’ubica en la mateixa habitació. 

Cada inversor està connectat a un parell de bateries que es troben en paral·lel. El muntatge emprat en 

aquesta part és del tipus B2 “Cable multiconductor en un conducte sobre una paret de fusta o 

maçoneria” [35]. El manual de l’inversor indica que s’ha d’emprar un conductor de secció mínima 4 

mm^2, valor que compleix amb els dos criteris. 

Cada inversor comunicarà amb les bateries corresponents de forma independent dins d’un tub rígid 

lliure d’halògens de 16 mm de diàmetre.  

Taula 25 – Dades del tram que connecta l’inversor amb el sistema d’emmagatzematge [Elaboració pròpia] 

Paràmetre Magnitud Valor 

Longitud m 2 

Resistivitat Ω·mm^2/m 0,023 

Factor de correcció  - 1 

Secció normalitzada mm^2 4 

Intensitat màxima A 32 

Caiguda de tensió % 0,11 

 

El distribuïdor indica que les bateries han de connectar-se a l’inversor mitjançant un cablejat 

especialment dissenyat per a aquests equips de la marca Growatt. Per aquest motiu s’utilitza un 

conductor “Growatt ARK HV-SPH TL3” [52]. 

Conductors que connecten l’inversor amb la CGBT 

Finalment, l’inversor connecta amb la caixa general de baixa tensió de l’edifici. La naturalesa d’aquest 

tram és de corrent altern i trifàsica.  La CGBT es troba a la mateixa habitació que l’inversor, de manera 

que el muntatge es pot realitzar del tipus  B2 “Cable multiconductor en un conducte sobre una paret 

de fusta o maçoneria” [35]. El manual de l’inversor especifica que s’ha d’emprar un conductor de secció 

mínima 6 mm^2, que és un valor acceptable segons els criteris utilitzats. 
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Taula 26  – Dades del tram que connecta l’inversor amb la CGBT [Elaboració pròpia] 

Paràmetre Magnitud Valor 

Longitud m 2 

Resistivitat Ω·mm^2/m 0,023 

Factor de correcció  - 1 

Secció normalitzada mm^2 6 

Intensitat màxima A 39 

Caiguda de tensió % 0,04 

 

El tram emprarà un conductor de 5x6 mm^2 per a connectar els dos elements. Aquests conductors 

corresponen a les tres línies, a la fase de neutre i el corresponent a terra. Es canalitza el tram a través 

d’un tub rígid de 20 mm de diàmetre. 

 

6.2.15. Posta a terra 

El terreny en el que s’ubica l’escola es classifica, seguint la taula 4 de la ITC-BT-18 [34], com a “terraplè 

cultivable poc fèrtil”. Aquest tipus de terreny presenta un valor mig de resistivitat de 500 Ohm*m. 

Seguint les indicacions que il·lustren les equacions (31)-(34), la posta a terra de la present instal·lació 

ha de presentar una resistència màxima de 80 ohms. Tot i així, la ITC-BT-26 indica que en aquest cas 

particular, essent un edifici amb parallamps, la resistència màxima no ha de superar els 15 ohms. Per 

tant, es determina que la posta a terra haurà de constar d’un anell de 35 metres de longitud 

conjuntament amb 8 piques de dos metres de longitud cada una.  

Realitzant aquesta part de la instal·lació d’aquesta manera, s’assegura la seguretat i la protecció de tots 

els elements de la instal·lació, així com de les persones que puguin estar exposades a contactes 

indirectes amb algun dels components que conformen el circuit. 

 

6.2.16. Proteccions 

6.2.16.1. Costat de corrent continu 

Primerament, els mòduls fotovoltaics incorporen díodes de pas per evitar el cessament de la generació 

en el cas què algun dels mòduls quedi ombrejat parcialment. Els fusibles de protecció contra 

sobreintensitats han de ser dimensionats i introduïts entre l’inversor i les caixes de connexió. La fitxa 
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tècnica dels panells ens indica la intensitat que hi circula per cada una de les branques, de manera que 

es determina que s’ha d’instal·lar un fusibles de 16 ampers tipus gG per al connector positiu i un altre 

per al negatiu. 

El sistema d’emmagatzematge es capaç de treballar fins a un límit màxim de 50 A. Per aquest motiu, 

és necessari introduir un fusible de 63 ampers entre l’inversor i les bateries. 

El propi inversor està equipat amb una sèrie de proteccions per al costat de corrent continua. En primer 

lloc presenta un element que evita la circulació del corrent en direcció cap als mòduls fotovoltaics, 

actuant com a díodes de bloqueig de cada un dels trams. En segon lloc, presenta un descarregador de 

sobretensions cap a la línia de terra.  

 

6.2.16.2. Costat de corrent altern  

L’inversor també té incorporat un descarregador de sobretensions per a protegir el costat de corrent 

altern. Aquest dispositiu deriva totes aquelles tensions que considera perilloses cap a la línia de terra. 

L’inversor està equipat amb un seccionador que permet a l’operari manipular-lo sense estar exposat a 

perills elèctrics. L’ondulador incorpora un element que desconnecta la xarxa en el moment en que 

detecta que la tensió està fora del rang de 0,8 – 1,1 de la tensió nominal. A més, si la xarxa es troba 

fora del rang de 49 Hz  - 51 Hz, l’inversor desconnecta aquesta de la instal·lació interior.  

Entre l’inversor i el  quadre general, es necessari introduir un interruptor magnetotèrmic de protecció 

contra sobrecàrregues i sobrecorrents. El seu valor està determinat pel corrent de sortida del propi 

inversor, de manera que s’instal·larà un magnetotèrmic  de quatre pols amb un valor nominal de 16 A. 

Juntament amb aquest es requereix d’un interruptor diferencial que protegeixi contra els contactes 

indirectes. La protecció de l’interruptor diferencial és de 25 A, quatre pols amb una sensibilitat de 0,03 

A. 
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6.3. Fase III: Verificar 

Un cop definida tota la instal·lació es moment de comprovar i verificar el comportament del sistema. 

Les dades de consum proporcionades per l’escola estan recollides en períodes mensuals discriminant 

cada mes en els tres períodes tarifaris. Així doncs, les simulacions portades a terme presenten el 

desenvolupament promig diari d’un mes sencer, es a dir, que els valors reals de cada dia del mes poden 

variar al voltant dels resultats obtinguts dels càlculs definitius. 

A continuació es desenvoluparà la simulació del promig d’un dia de Desembre i un altre del mes 

d’Agost. L’elecció d’aquests dos mesos es deguda a que el mes de desembre correspon al mes amb 

menys llum solar de tot l’any i, a més, un dels mesos amb més consum d’energia. Per una altra banda, 

al mes d’Agost l’escola roman tancada quasi tot el mes, raó per la qual el consum d’electricitat és molt 

baix; addicionalment, aquest és un dels mesos que té una major capacitat de generació. 

Tots els dies a les 00:00 hores les bateries comencen a carregar-se a través de la xarxa de distribució 

fins a arribar al seu valor màxim. A les 7:00 hores l’escola comença la seva jornada laboral i, amb 

aquesta, el consum augmenta fins a uns valors molt elevats durant pràcticament tot el dia. Com a les 

vuit del matí encara no es rep la irradiància necessària per a la generació, les bateries tracten 

d’alimentar els consums per a evitar la dependència de la xarxa en aquestes hores on el preu de la llum 

és més elevat. Tot i haver producció d’energia per part del generador fotovoltaic, aquest no es suficient 

per a alimentar els consums de l’edifici, de manera que el sistema d’emmagatzematge subministra fins 

a arribar al seu valor límit aproximadament fins a les deu del matí. El subministrament solar s’esgota 

sobre les 15 hores sense poder haver carregat les bateries, raó per la qual s’hauran de carregar 

completament durant les hores vall. Durant la tarda, en acabar-se el recurs solar, la xarxa de distribució 

és l’encarregada d’alimentar la totalitat de la demanda energètica.  
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Fig. 30 – Simulació del comportament mig diari de la micro-xarxa el mes de Desembre [Elaboració pròpia] 

Aquest mes la demanda energètica mitja diària equival a 806.97 kWh. El percentatge d’energia 

subministrada a partir de fonts d’energia renovable durant aquest mes és del 6,77%. Tot i esser un 

valor molt baix, s’ha de tenir en compte que aquest és el mes que presenta el pitjor escenari anual, de 

manera que aquest valor no s’ha de mal interpretar i s’ha de complementar les seves dades amb les 

de tots els mesos de l’any. 

El mes d’Agost correspon al període mensual amb menys demanda de tot l’any. Durant el dia, la 

demanda energètica que presenta l’escola és subministrada totalment pel recurs solar i pel sistema 

d’emmagatzematge. Tot i així, l’energia proporcionada per les bateries continua essent provinent de 

la xarxa quan l’electricitat es troba a preus baixos. 
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Fig. 31 - Simulació del comportament mig diari de la micro-xarxa el mes d’Agost [Elaboració pròpia] 

 

La demanda energètica mitja diària requerida durant el mes d’Agost equival a 289,96 kWh. D’aquesta 

quantitat, el percentatge d’energia subministrada a partir de fonts d’energia renovable equival al 

33,61%. Aquesta és una xifra molt elevada que correspon al període mensual més favorable de tot 

l’any, per aquest motiu no s’ha de prendre conclusions sense tenir en compte els resultats efectuats 

per a la resta de mesos. 

La taula 27 mostra els resultats dels percentatges d’energia subministrats a partir de la instal·lació 

fotovoltaica. En aquests es pot veure que els mesos amb menys llum solar presenten una contribució 

menor per part del generador FV. Això és degut principalment a dos factors. En primer lloc, en aquests 

mesos s’acostuma a encendre un major numero de lluminàries a causa de la  falta de llum solar 

provinent de l’exterior. En segon lloc, i segurament el factor mes evident, en aquests mesos en que la 

irradiància solar és menor, la producció energètica baixa proporcionalment. 

 

Taula 27 – Resultats de simulació. Percentatge energètic subministrat pel camp fotovoltaic [Elaboració pròpia] 

  Demanda mitja 
mensual 

Percentatge 
energètic 
subministrat pel 
recurs solar 

kWh % 

GENER 30830,95 6,61 

FEBRER 26720,00 7,91 

MARÇ 23559,00 11,42 

ABRIL 11555,40 23,59 

MAIG 20423,63 14,66 

JUNY 16845,00 17,84 

JULIOL 12421,40 25,27 

AGOST 8481,02 35,62 

SETEMBRE 18115,00 14,63 

OCTUBRE 22697,00 9,87 

NOVEMBRE 27525,00 6,76 

DESEMBRE 25016,00 6,77 
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Finalment, la contribució anual de la instal·lació fotovoltaica en el subministrament d’energia a les 

càrregues del centre educatiu equival al 12,36% del total. Aquest valor no arriba al 15% plantejat 

inicialment en el projecte, de manera que el desenvolupament definitiu del generador resulta 

decebedor. La normativa ISO 50001 especifica que en aquests casos s’ha de declarar aquest resultat 

com a una no conformitat i tractar de resoldre el problema per tal de complir amb els objectius 

establerts en el plantejament del projecte. 

 

6.4. Fase IV: Actuar 

L’objectiu principal del projecte és reduir la dependència que té l’escola de la xarxa pública de 

distribució. En aquest sentit, l’objectiu d’implementar un generador fotovoltaic és la reducció de 

l’impacte ambiental de l’escola i la reducció de la factura elèctrica anual. Així doncs, l’escola havia 

proposat arribar a consumir el 15% de la demanda anual a partir de fonts d’energia d’origen renovable.  

 L’anàlisi realitzat a la fase de verificació deixa constància d’una no conformitat en els resultats 

obtinguts de les simulacions realitzades. Aquest anàlisi deixa constància que el percentatge d’energia 

consumida a partir del generador FV únicament suposa un 12,36% de la demanda energètica total 

anual. Per tant, el consum d’energia a partir de la generació del recurs solar no ha assolit el seu objectiu 

per tan sols un 2,64%. 

Tot i així, la capacitat de generació no pot esser augmentada a causa de la limitació que presenta aquest 

sistema. Com ja s’ha mencionat a la fase de planificació, aquest pla d’acció està limitat per la superfície 

útil apte per a la generació FV, de manera que ja no és possible augmentar aquesta capacitat de 

producció.  

Per una altra banda, es poden iniciar altres plans d’acció que permetin a aquest assolir el seu objectiu. 

Las condicions de producció de les plaques no varien al llarg dels anys, de manera que es considera 

que la participació que tindrà el generador en la demanda total serà sempre la mateixa. Per una altra 

banda, es poden iniciar plans d’acció que permetin reduir el consum de l’edifici. Així doncs, aquesta 

reducció de la demanda permetrà al recurs FV augmentar la seva participació en el subministrament 

anual i, per tant, assolir el 15% planejat inicialment. 

L’edifici encara presenta llums incandescents en totes les dependències. Aquestes són lluminàries que 

produeixen llum a partir de l’escalfament, per efecte Joule, d’un filament metàl·lic. El problema que 

presenta aquest tipus de lluminàries és que el 85% de l’electricitat consumida es transforma en calor, 

i únicament el 15% és transformada en llum [53].  
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Les lluminàries tipus LED són la opció energèticament més eficient que hi ha actualment en el mercat. 

Aquestes estan formades per un conductor recobert per una resina epoxi que uneix dos terminals 

anomenats ànode i càtode. Quan es deixa passar l’electricitat a través del conductor, es produeix un 

efecte d’electroluminescència permetent la generació de llum. Aquest tipus de lluminàries presenten 

una eficiència energètica d’un 60% superior a la de les llums incandescents. 

Així doncs, la següent iteració de la normativa ISO50001 es centrarà en la substitució de tot 

l’enllumenat de l’escola per llums LED. L’escola presenta un elevat consum d’energia destinada a la 

il·luminació del centre.  L’IDAE especifica que el consum destinat a il·luminació en un centre docent 

[54] pot variar entre un 20-90%. Amb les dades obtingudes en aquest projecte es considera que 

s’arribaria a l’objectiu del 15% si l’escola utilitza un mínim de 30% de l’energia per a il·luminar el centre. 

Així doncs, s’haurà d’estudiar més rigorosament el consum d’energia de l’edifici i valorar l’impacte 

energètic que suposarà aquesta substitució. 

Un cop desenvolupat aquest pla d’acció, a part de complir l’objectiu de reduir el consum energètic 

anual, s’espera arribar a subministrar el 15% d’aquest a partir del generador fotovoltaic. 
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7. ANALISI DE SOSTENIBILITAT 

Un dels principals objectius del projecte és el de reduir l’impacte ambienta que té l’escola en el consum 

energètic que presenta cada dia. Per aquest motiu es proposa la implementació d’una micro-xarxa que 

obtingui electricitat a partir d’un generador solar fotovoltaic. La producció a partir de les centrals 

elèctriques convencionals envien una quantitat excessiva de partícules de CO2 en el seu procés de 

generació elèctrica. Per una altra banda, la generació elèctrica a partir de fonts d’energia renovables 

tampoc poden evitar tenir un impacte en el medi ambient. Tot i que l’impacte que tenen aquest tipus 

de generadors és molt baix, passen per una sèrie de fases que el hi atribueixen un cert perjudici 

ambiental. 

En el procés de producció dels components que formen els sistemes, s’hi produeixen un seguit 

d’emissions contaminants. Un cop estan fabricats, aquests components han d’esser transportats fins a 

les ubicacions on s’hagin d’instal·lar, fet que produeix un conjunt de gasos contaminants. En el procés 

de generació, aquests es poden considerar totalment nets i sense cap tipus d’emissió. Finalment, en el 

moment en que aquests elements s’espatllen i s’han de substituir, produeixen un conjunt d’efectes 

contaminants solament pel seu reciclatge. 

La quantitat de partícules contaminants generades a partir de fonts convencionals està especificat en 

el document de l’IDAE [55]. Tot i així es decideix obtenir aquesta dada consultant la factura elèctrica 

de la companyia subministradora per fet de ser una dada més actualitzada que les taules definides en 

el document de l’IDAE. En el cas de Vivo Energia Futura, el valor contaminant és de 200 gCO2/kWh. 

D’entre les subministradores disponibles, es pot dir que aquesta companyia és una de les més 

conservadores. En quant a l’emissió de partícules contaminants generades per la generació 

fotovoltaica, aquesta valor pot esser obtingut a través de la base de dades d’ElectricityMap. En el 

territori peninsular, l’emissió corresponent a quest tipus de centrals correspon a 45 gCO2/kWh. 

Considerant els resultats de consum calculats a l’apartat 6.3. es pot desenvolupar el càlcul 

corresponent a la reducció de partícules de CO2 emeses en el període d’un any. 

Taula 28 – Comparació de l’emissió de partícules de CO2 amb la implementació de la micro-xarxa 

Emissió de CO2 

kgCO2 

Sense la micro-xarxa 48837,88 

Amb la micro-xarxa 44161,24 

 



  Memòria 

90   

Així doncs, la micro-xarxa suposa una reducció anual de 4.676,64 kg de CO2. Tenint en compte que la 

vida útil de la instal·lació és de 25 anys, la reducció de les emissions en tot el període de vida de la 

micro-xarxa equival a 116.916 kg de partícules de CO2.  

La reducció anual no resulta molt elevada donat que la dependència de la xarxa de distribució continua 

essent molt elevada. Tot i així, la micro-xarxa acaba proporcionant una forta reducció en les emissions 

de partícules perjudicials en tot el temps que estarà en funcionament. Tot i així, la seva vida útil no 

acabarà passats aquests 25 anys, ja que els components deteriorats poden esser substituïts per altres 

nous per tal de continuar amb aquest hàbit de generació tal saludable per al planeta. 
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Conclusions 

L’inici del projecte estableix un conjunt d’objectius que s’han anat desenvolupant tant en el present 

document com en els Excels adjunts al projecte. Es procedeix a realitzar una valoració dels diferents 

aspectes que envolten el projecte i l’assoliment dels objectius plantejats inicialment. 

Primerament, el projecte es troba marcat per les directrius de l’algoritme de la normativa ISO50001 

:2017. El procés que marca aquesta normativa permet localitzar els punts de millora de qualsevol 

organització i, seguint el procediment, aconseguir avançar en el procés de millora energètica. El 

projecte desenvolupa el procediment de la normativa i ha aconseguit executar cadascuna de les fases 

d’una forma correcte i ordenada. Així doncs, es tracta d’implementar una micro-xarxa amb el suport 

d’un generador fotovoltaic. 

En segon lloc, l’obtenció de tota la normativa aplicable ha estat un procés lent i complicat. Cadascun 

dels elements que envolten el projecte pot tenir una reglamentació especifica, i s’ha d’anar amb 

compte per a no procedir sense considerar algun decret que sigui d’aplicació. D’aquesta manera, s’ha 

especificat els aspectes legals que afecten al procés de generació elèctrica a partir de fonts d’energia 

d’origen renovable, així com els règims retributius que afecten a la instal·lació. A més, elements com 

el sistema de mesura o els dispositius de protecció han estat dimensionats atenent a la normativa 

vigent.  

En tercer lloc, el dimensionament de la micro-xarxa passa per dos etapes diferents. Per un costat, la 

definició dels fluxos de potència i l’ordre de prioritats que constaten el comportament que ha de tenir 

el circuit mitjançant la programació pertinent. Per un altre costat, el dimensionament de tot el sistema 

fotovoltaic, des de l’estudi d’ombres fins al dimensionament de la posta a terra. Aquesta etapa ha estat 

complicada i, al mateix torn, molt entretinguda per la quantitat de detalls que poden tindre aquests 

sistemes. Tot i haver completat la instal·lació amb satisfacció, encara hi ha aspectes que es poden 

millorar portant la instal·lació al seu muntatge definitiu en el centre educatiu.  

Els resultats energètics de la micro-xarxa indiquen que no s’ha assolit l’objectiu de consumir el 15% de 

la demanda total anual a partir de la generació fotovoltaica de la instal·lació. El generador es capaç de 

subministrar un 12,36% de la demanda de l’escola. Tot i així, la ISO50001 és un procés de millora 

continua, de manera que es proposa la substitució de tot l’enllumenat de l’edifici per lluminàries LED. 

Aquesta reducció energètica permetria al recurs solar augmentar la seva participació en el 

subministrament elèctric, arribant definitivament al 15% plantejat inicialment. 

L’anàlisi de l’impacte ambiental indica una reducció en les emissions de partícules contaminants 

produïdes per la generació d’electricitat. Les centrals elèctriques convencionals produeixen una 

elevada quantitat d’aquestes partícules, raó per la qual és tan important implementar sistemes de 
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generació en ubicacions pròximes a les de consum, funcionant aquestes a partir de fonts d’energia 

renovables. El sistema proposat es capaç de reduir 4.676,63 quilograms de diòxid de carboni a l’any. 

Per tant, constata una gran disminució al llarg dels 25 anys de vida útil que tindrà aquesta instal·lació. 

Personalment, considero que el projecte assoleix els objectius plantejats inicialment. En aquest sentit, 

he obtingut una gran quantitat de coneixements que espero poder aplicar en una instal·lació real. Per 

una altra banda, el projecte m’ha permès consolidar alguns coneixements impartits durant tot el grau 

i, a més, combinar-los per tal de resoldre els problemes sorgits en el desenvolupament del projecte. 

En definitiva, l’estudi i execució del treball ha estat un procés enriquidor en el que s’han aplicat un 

conjunt de coneixements per a portar endavant el disseny d’una instal·lació.  
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8. Pressupost  

A continuació es mostra el pressupost corresponent al subministrament del material necessari per al 

correcte muntatge de  la instal·lació solar i el sistema de gestió. El pressupost no contempla la mà de 

obra necessària per a portar a terme cada un dels treballs involucrats. 

SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL 

1. Mòduls fotovoltaics 

Subministrament de 54 unitats de mòduls fotovoltaics SHARP model NU-JD540. 

IMPORT..…………………………………………………………………………………………………………..  7.175,52 € 

 

2. Estructura de muntatge 

Subministrament de 8 unitats de suport per a 6 mòduls fotovoltaics de la marca 

Sunfer............................................................................................................................ 2.559,60 € 

Subministrament d’1 unitat de suport per a 2 mòduls fotovoltaics de la marca 

Sunfer................................................................................................................................ 142,20 € 

Subministrament d’1 unitat de suport per a 4 mòduls fotovoltaics de la marca 

Sunfer................................................................................................................................ 213,30 € 

IMPORT..…………………………………………………………………………………………………………... 2.915,10€ 

 

3. Kit d’unió de l’estructura 

Subministrament de 8 unitats de kit d’unió per a estructures tipus S15 de la marca Sunfer. 

IMPORTE………………………………………………………………………………………………………......… 126,40€ 

 

 

4. Unitat d’emmagatzematge 
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Subministrament de 4 unitats d’emmagatzematge de liti ARK 2.5H-A1 HV de la marca Growatt 

IMPORT…………………………………………………………………………………………………………..... 3.944,04€ 

 

5. Controlador bateries 

Subministrament de 4 unitats de control de bateries BMS ARK HVC 60050-A1 de la marca 

Growatt 

IMPORT…………………………………………………………………………………………………………..... 3.428,56€ 

 

6. Inversor 

Subministrament de 2 unitats d’inversor trifàsic híbrid 10 kW SPH10000TL3 de la marca 

Growatt 

IMPORTE…………………………………………………………………………………………………………... 5.303,92€ 

 

7. Cablejat 

Subministrament de 100,40 metres de conductor RZ1-K(AS) 1x10 mm amb certificació Cca-

s1b,d1,a1 proveït per Electromaterial.............................................................................. 205,82 € 

Subministrament de 67,80 metres de conductor RZ1-K(AS) 1x6 mm amb certificació Cca-

s1b,d1,a1 proveït per Electromaterial................................................................................ 79,32 € 

Subministrament de 72,40 metres de conductor RZ1-K(AS) 1x6 mm amb certificació Cca-

s1b,d1,a1 proveït per Electromaterial.............................................................................. 253,40 € 

Subministrament d’1 metre de conductor RZ1-K(AS) 5x6 mm amb certificació Cca-s1b,d1,a1 

proveït per Electromaterial.................................................................................................. 7,00 € 

Subministrament de 2 conductors d’alimentació inversor-bateria de la marca 

Growatt............................................................................................................................... 80,12 € 

Subministrament de 5 metres de cable de comunicacions RS-485/CAN proveït per 

Frigopack............................................................................................................................. 11,70 € 
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IMPORTE……………………………………………………………………………………………….......……… 637,36 € 

8. Tub PVC rígid 

Subministrament de 92,7 metres de tub rígid de PVC de 16 mm proveït per Leroy 

Merlin..................................................................................................................................34,40 € 

Subministrament d’1 metre de tub rígid de PVC de 20 mm proveït per Leroy 

Merlin.................................................................................................................................... 0,41 € 

IMPORTE…………………………………………………………………………………………………….......…… 34,81 € 

 

9. Tub PVC rígid 

Subministrament de 36,2 metres de tub corrugat de 32 mm proveït per Leroy Merlin 

IMPORTE…………………………………………………………………………………………………….......…… 9,89 € 

 

10. Fusible  

Subministrament de 4 unitats de fusibles de 16 A tipus gG proveït per Ilumitec..............15,04 € 

Subministrament de 2 unitats de fusibles de 63 A tipus gG proveït per Electromaterial....2,38 € 

IMPORTE……………………………………………………………………………………………………….......… 17,42 € 

 

11. Interruptor diferencial 

Subministrament de 2 unitats d’interruptor diferencial 25A/IV/30mA de la marca Schneider 

IMPORTE…………………………………………………………………………………………………….......…… 54,58 € 

 

12. Interruptor magnetotèrmic 

Subministrament de 2 unitats d’interruptor magnetotèrmic 16A/IV de la marca Schneider 



  Memòria 

96   

IMPORTE…………………………………………………………………………………………….......…………… 75,80 € 

13. Caixa de connexions 

Subministrament d’1 unitat de caixa de connexions estanca de 80x80x35 mm 

IMPORTE………………………………………………………………………………………………….........……… 0,95 € 

 

14. Quadre elèctric 

Subministrament de 2 unitats de quadre elèctric de 8 unitats MEEV15 V1500853 proveït per 

Sumidelec 

IMPORTE………………………………………………………………………………………………….......……… 20,72 € 

 

15. Mesurador digital 

Subministrament d’1 unitat de wattímetre Eastron TMP-E de la marca Growatt 

IMPORTE…………………………………………………………………………………………….......…………… 63,20 € 

 

16. Monitorització 

Subministrament d’1 dispositiu de monitorització Shine-Link de la marca Growatt 

IMPORTE…………………………………………………………………………………….......…………………… 29,14 € 

 

17. Mà d’obra 

Partida corresponent a 9 dies de treball per al muntatge de tot el sistema fotovoltaic. 

IMPORTE…………………………………………………………………………………….......…………………… 1.440 € 
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IMPORTE TOTAL OFERTA………………………………………………….....……...25.277,41 € + IVA 
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Sistema d'emmagatzematge

 BMS  BMS

63 A 63 A

 BMS

63 A63 A

 BMS

Sistema d'emmagatzematge

Inversor principal

Inversor

4P
C16
6 kA

4P
25 A
30 mA

kWh
CGP

Xarxa pública de
distribució

CGBT

SIMBOLOGIA DESCRIPCIÓ
Mòdul fotovoltaic

Fusible

Díode

Inversor híbrid

SIMBOLOGIA DESCRIPCIÓ
Interruptor magnetotèrmic

Interruptor diferencial

Descarregador de sobretensions

Comptador bidireccional

Derivació a terra

kWh

OBSERVACIONSAUTORDATA

COMPROVACIÓ

11
IMPLEMENTACIÓ DE CRITERIS D'UTILITZACIó DE L'ENERGIA ELèCTRICA EN UN ESPAI DE PúBLICA CONCURRèNCIA,

CONTEMPLANT L'úS D'ENERGIA ELèCTRICA FOTOVOLTàICA

David Martín Triguero

PLÀNOL

DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL

TÍTOL DEL PROJECTE

02/01/2022

16/01/2022

ESQUEMA UNIFILAR

ESCALA
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�SPH�4000~10000TL3�BH�SPH�4000~10000TL3�BH

www.ginverter.com

· IP65 & Natural cooling

· 3-Phase and Battery Ready

· Programmable working modes

· Compatible with high-voltage battery

· Online Smart Service



SPH�4000TL3�BHDatasheet

Dimensions (W / H / D) in mm

Weight

Operating temperature range

Noise emission (typical)

Altitude

Self-consumption night 

Topology

Cooling concept

Environmental Protection Rating

Relative humidity

GROWATT NEW ENERGY TECHNOLOGY Co.,LTD A: No.28 Guangmming Road, Longteng Community, Shiyan, Baoan District, Shenzhen, P.R.China.

 T:  + 86 755 2747 1900  F:  + 86 755 2749 1460 E:  info@ginverter.com

DC input data

AC output data (On-grid)

AC output data (Backup)

Protection devices

General data

Features

Battery data

Efficiency

CE, IEC 62040, VDE-AR-N 4105, VDE 0126, UTE C 15-712, EN50549, TR3.2.1, TR3.3.1, CEI 0-21, IEC62116, IEC61727, AS/NZS 4777, G98

Max. recommended PV power
(for module STC)

Max. DC voltage

Start Voltage

MPP voltage range / normal voltage

Max. input current per string

Number of MPP trackers/
strings per MPP tracker

SPH�5000TL3�BH SPH�6000TL3�BH SPH�7000TL3�BH SPH�8000TL3�BH SPH�10000TL3�BH

7800W 9100W 13000W10400W5200W

1000V

160V

160V-1000V / 600V

6500W

1000V

12A/12A12A/12A

2/1

160V

160V-1000V / 600V

2/1

1000V

12A/12A

160V

160V-1000V / 600V

2/1

1000V

12A/12A

160V

160V-1000V / 600V

2/1

1000V

12A/12A

160V

160V-1000V / 600V

2/1

1000V

12A/12A

160V

160V-1000V / 600V

2/1

Rated AC output power

Max. AC apparent power

AC nominal voltage

AC grid frequency

Power factor 

THDi

AC grid connection type

4000W

4000VA

230V/400V

50/60Hz

0.8leading -0.8laging

<3%

3/N/PE

5000W

5000VA

230V/400V

50/60Hz

0.8leading -0.8laging

<3%

3/N/PE

6000W

6000VA

230V/400V

50/60Hz

0.8leading -0.8laging

<3%

3/N/PE

7000W

7000VA

230V/400V

50/60Hz

0.8leading -0.8laging

<3%

3/N/PE

8000W

8000VA

230V/400V

50/60Hz

0.8leading -0.8laging

<3%

3/N/PE

10000W

10000VA

230V/400V

50/60Hz

0.8leading -0.8laging

<3%

3/N/PE

Max. AC output power

Rated AC output voltage

Rated AC output frequency

THDv

Switch time 

4000W

230V/400V

50/60Hz

<3%

0.5S

5000W

230V/400V

50/60Hz

<3%

0.5S

6000W

230V/400V

50/60Hz

<3%

0.5S

6000W

230V/400V

50/60Hz

<3%

0.5S

6000W

230V/400V

50/60Hz

<3%

0.5S

6000W

230V/400V

50/60Hz

<3%

0.5S

Battery voltage range

Max charging voltage

Max charging and discharging power

Type of battery

Deep of discharging

Capacity of battery

160~550V

550V

4000W

Lithium  

80%DOD 

5~50kWh

160~550V

550V

5000W

Lithium  

5~50kWh

160~550V

550V

6000W

Lithium  

5~50kWh

160~550V

550V

7000W

Lithium  

5~50kWh

160~550V

550V

8000W

Lithium 

5~50kWh

160~550V

550V

10000W

Lithium 

5~50kWh

Max. efficiency

Euro European efficiency

MPPT efficiency

Battery charge/discharge efficiency

98.0%

97.3%

99.5%

98.2%

97.4%

99.5%

98.2%

97.5%

99.5%

98.2%

97.4%

99.5%

97.6%

97.0%

99.5%

97.8%

97.2%

99.5%

94.0% 94.0% 96.2% 96.2% 97.4% 97.4%

DC reverse polarity protection

Battery reverse protection

Output over current protection

Output AC overvoltage Protection-Varistor

Ground fault monitoring

Integrated all-pole sensitive leakage 
current monitoring unit

DC switch

Grid monitoring

PV overvoltage protection

yes

yes

Type II

yes

yes

yes

yes

yes

yes

Type II

yes

yes

yes

yes

yes

yes

Type II

yes

yes

yes

yes

yes

yes

Type II

yes

yes

yes

yes

yes

yes

Type II

yes

yes

yes

yes

yes

yes

Type II

yes

yes

yes

yes

yes yes yesyesyes yes

yes yes yesyesyes yes

453/505/198

28kg

–25 °C ... +60 °C

≤ 35 dB(A)

3000m 

<7W

–25 °C ... +60 °C

≤ 35 dB(A)

3000m 

<7W

–25 °C ... +60 °C

≤ 35 dB(A)

3000m 

<7W

–25 °C ... +60 °C

≤ 35 dB(A)

3000m 

<7W

–25 °C ... +60 °C

≤ 35 dB(A)

3000m 

<7W

–25 °C ... +60 °C

≤ 35 dB(A)

3000m 

<7W

Transformerless

Natural

0...100%

Transformerless

Natural

0...100%

Transformerless

Natural

0...100%

Transformerless

Natural

0...100%

Transformerless

Natural

0...100%

Transformerless

Natural

0...100%

 IP65  IP65  IP65  IP65  IP65  IP65

Display

Interfaces:RS232 / RS485 / CAN / USB / 
Wi-Fi / RF 

Warranty: 5 years /10 years

LCD

yes / opt

LCD

yes / opt

LCD

yes / opt

LCD

yes / opt

LCD

yes / yes / yes / yes / 
opt / opt 

yes / opt

LCD

yes / opt

yes / yes / yes / yes / 
opt / opt 

yes / yes / yes / yes / 
opt / opt 

yes / yes / yes / yes / 
opt / opt 

yes / yes / yes / yes / 
opt / opt 

yes / yes / yes / yes / 
opt / opt 

80%DOD 80%DOD 80%DOD 80%DOD 80%DOD 

Max charging current 21A 21A 21A 21A 21A 21A

Max. current 6.1A 7.6A 9.1A 10.6A 12.1A 15.2A

453/505/198

28kg

453/505/198

28kg

453/505/198

28kg

453/505/198

28kg

453/505/198

28kg



www.ginverter.com

· Compatible with MIN-XH series inverter

· Flexible capacity options, 5.12kWh to 17.92kWh

· Excellent safety of cobalt free LiFePO4 battery 

· Easy installation with modular and stacked design

· Remote firmware upgrade

ARK�XH�Battery�System�



ARK�5.1XH�Datasheet ARK�10.2XH� ARK�12.8XH� ARK�15.3XH� ARK�17.9XH�

System Demo

Number of Modules 
in Series  

Energy Capacity

Max. output power*

Weight

Battery Module ARK 2.5H-A1 (2.56kWh, 51.2V, 28kg)

2 3 4 5 6 7 

5.12kWh    7.68kWh    10.24kWh    12.8kWh    15.36kWh   17.92kWh    

71kg    99kg    127kg   155kg   183kg   211kg

2.5kW   3.75kW���� 5kW 6.25kW�� 7.5kW�� 8.75kW

Battery Type

IP Protection 

Installation

Power Module BDC 95045-A1

IEC62619(Cell&Pack)/CE/CEC/RCM/UN38.3Certification & Licensing

IP65 

ARK�7.6XH�

Power module

Number of power 
modules

BDC 95045-A1

1

Nominal voltage  
(single phase system)

Operation Temperature

Relative humidity

Cooling

5%~95% 

Natural 

1

Dimension (W/D/H)*2

Operating voltage range 
(single phase system)*3

Cobalt Free Lithium Iron Phosphate (LFP) 

Wall-mounted or Floor installation* 4

–10°C ...~50°C* 5

Peak output power 7.5kW,10s �� 10kW,10s �� 12.5kW,10s �� 15kW,10s ���� 17.5kW,10s    5kW,10s ��

650/260/815mm 650/260/1000mm 650/260/1185mm    650/260/1370mm     650/260/1555mm 650/260/630mm 

360V 

360V-550V 360V-550V 360V-550V 360V-550V 

Weight

Communication Port

Dimension(W/D/H)

BAT voltage range

15kg        

CAN/RS485 

650/260/260mm 

360V-550V 
Power module 
output voltage

Monitoring Parameters

90V-400V 

SOC, System voltage, current, cell voltage,cell temperature, PCBA temperature 

Maximum BAT current

Peak BAT current

25A 

50A 

360V 360V 360V 

380V-550V 

380V 

440V-550V 

440V 

Usable Capacity 4.6kWh    6.9kWh    9.21kWh     11.52kWh     13.81kWh     16.12kWh

Inclulde power module (BDC 95045-A1)

Single phase energy storage system supports 2~7pcs battery modules in series

* Depend on the max. battery charge/discharge power of the inverter.

*

*

1

2

3

 Floor installation requires extra base (W/D/H=650/260/80 mm)*4

*ARK series battery has an EU model and a General model, the storage inverters sold in European countries only work with EU model ARK battery.

Battery discharge: -10°C ~ 50°C, battery charge: 0°C ~ 50°C*5

SHENZHEN GROWATT NEW ENERGY CO.,LTD. A: 2nd & 3rd Floor,Building 4,Jiayu Industrial Zone,Xibianling,Shangwu Village,Shiyan,Baoan District,Shenzhen 

 T:  + 86 755 2747 1900  F:  + 86 755 2749 1460 E:  info@ginverter.com

2021 SHENZHEN GROWATT NEW ENERGY CO.,LTD All rights reserved. Subject to change without notice.  *
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12V
Ficha técnica
Soporte inclinado abierto regulable para
cubierta plana

Herramientas necesarias:

Seguridad:

2279x1150

Par de apriete:
Tornillo Presor
Tornillo M8 Hexagonal
Tornillo M10 Hexagonal
Tornillo M6.3 Hexagonal

7 Nm
20 Nm
40 Nm
10 Nm

· Soporte inclinado para cubierta de hormigón o
subestructura.

· Anclaje a hormigón.
· Soporte premontado.
· Regulable de 20º a 35º
· Disposición de los módulos: Vertical.
· Valido para espesores de módulos de 30 hasta 45 mm.
· Tornillería de anclaje no incluida.
· Kits disponibles de 1 hasta 6 módulos.

Viento: Hasta 150 Km/h (Ver documento de velocidades del
viento)

Materiales: Perfilería de aluminio EN AW 6005A T6
Tornillería de acero inoxidable A2-70

Comprobar el buen estado y la capacidad portante de la cubierta
antes de cualquier instalación.
Comprobar la impermeabilidad de la fijación una vez colocada.

2400x1350

Para módulos de hasta 2279x1150 - Sistema Kit

Para módulos de hasta 2400x1350 - Sistema PS

(Ver página 2)

(Ver página 3)

Dos opciones:

Perfil compatible
G1

Triángulo plegado

Apriete de las uniones y anclaje al suelo mediante tornillo de hasta M10.

R1-02/21

Cubierta plana Anclaje a
hormigón

100% Reciclable

1711

1611

Carga de nieve:
40 kg/m²

Detalle fijación G1 a triángulo
(Son necesarios 2 fijaciones por perfil,
1 por cada lado)



Ficha técnica - Sistema KIT
Para módulos de hasta 1150

2279x1150

Para módulos de hasta 2279x1150 - Sistema KIT

2

3

4

4 3

7

+

4

10

6+

Para realizar una fila de 7 módulos se realizaría con 1 Kit de 4 + 1 Kit de 3 + 1 Kit de
unión

Para realizar una fila de 10 módulos se realizaría con 1 kit de 4 + 1 Kit de 6 + 1 Kit de
unión.

Kits disponibles:
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* Por dilataciones se recomienda no
exceder de más de 20 metros por fila

Kit de unión S15Kit de 4 módulos Kit de 6 módulos

Kit de uniónKit de 4 módulos Kit de 3 módulos

Kit final para 7 módulos

Kit final para 10 módulos

EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN

R1-01/21

Página 2

5

6

1



KIT PRIMARIO

KIT SECUNDARIO
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* Por dilataciones se recomienda no
exceder de más de 20 metros por fila

R1-01/21

Sistema modular para instalaciones con módulos de gran formato de
hasta 2400x1350.

El sistema consta de  1 kit primario  y X número de   kit secundario

El Kit primario es un Kit para 2 módulos.

El Kit secundario es un producto complementario de 1 módulo para
unirse al Kit primario al  incorporar el Kit de unión.

2

PRIMARIO

1

EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN

Ficha técnica - Sistema PS
Para módulos de gran formato hasta 1350

Página 3

SECUNDARIO

2400x1350

Para módulos de hasta 2400x1350 - Sistema PS

2 + 1

2 + 1

2 + 1

2 + 1

+ 1

+ 1 + 1

+ 1 + 1 + 1

22 Mód.

3 Mód.

4 Mód.

5 Mód.

6 Mód.

KIT PRIMARIO

KIT PRIMARIO

KIT PRIMARIO

KIT PRIMARIO

KIT PRIMARIO

KIT SECUNDARIO

KIT SECUNDARIO KIT SECUNDARIO

KIT SECUNDARIO

KIT SECUNDARIO KIT SECUNDARIO

KIT SECUNDARIO KIT SECUNDARIO

KIT SECUNDARIO KIT SECUNDARIO

Kits disponibles:

  SOPORTES INCLINADOS COMPATIBLES CON EL SISTEMA  PS
09V 11V 12V 13V
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12V
Velocidades de viento

R1-05/21

Soporte inclinado abierto regulable para
cubierta plana

Para cumplir con las velocidades máximas admisibles de viento especificadas en la tabla 1, se deberán respetar todas las instrucciones
indicadas en los planos de montaje.
Se debe comprobar que los puntos de anclaje para los módulos son compatibles con las especificaciones del fabricante.

Flujo viento - En estructura inclinada.

- Para garantizar la resistencia a la velocidad máxima de diseño se deberán utilizar anclajes adecuados y utilizar el
lastre indicado por el fabricante para cada situación.

Cuadro de velocidades máx. admisibles de viento

Inclinación Tamaño del módulo 1 2 3 4 5 6 nº de
módulos

KIT

De 5º a 30º
<2000x1000 150 150 150 150 150 150

Velocidad
de viento

km/h

<2279x1150 150 150 150 130 150 150

35º
<2000x1000 150 150 150 150 150 150

<2279x1150 150 150 150 130 130 150

SISTEMA PS <2400x1350 130

Tabla 1 - Velocidades máximas de viento admisibles.

- Cargas de viento: Según túnel del viento en modelo computacional CFD
- Cálculo estructural: Modelo computacional comprobado mediante EUROCÓDIGO 9 "PROYECTO ESTRUCTURAS DE ALUMINIO"



Los cables libres de halógenos RZ1-K (AS) CPR cumplen con los criterios de clasificación de productos de la construcción según
Reglamento CPR 305/2011 y la norma EN 50575, siendo los indicados para instalaciones fijas, protegidas o no, donde en caso de
incendio se requiera una baja emisión de humos y gases corrosivos, como locales de pública concurrencia, hospitales, escuelas,
centros comerciales y aeropuertos. Son adecuados para instalaciones interiores y exteriores.
Su gran flexibilidad los hace muy apropiados en instalaciones complejas y de gran dificultad.

Los cables RZ1-K (AS) 0,6/1kV se fabrican con cubierta de color verde según la norma UNE 21123. Los cables RZ1-K (AS) 0,6/1kV
pueden fabricarse en otros colores según la norma IEC 60502.
Normas de Referencia: UNE 21123 y HD 603 S1

Según el REBT 2002, para las siguientes instalaciones:
- ITC-BT 09 Redes de alimentación subterránea para instalaciones de alumbrado exterior
- ITC-BT 14 Línea general de alimentación
- ITC-BT 15 Derivación individual
- ITC-BT 20 Instalaciones interiores o receptoras
- ITC-BT 28 Locales de pública concurrencia

Igualmente se pueden utilizar en las siguientes:
- ITC-BT 07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión
- ITC-BT 11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas subterráneas
- ITC-BT 30 Instalaciones en locales de características especiales

Apropiados para instalaciones en las que se quiera aumentar la protección contra incendios.
Adecuados para instalaciones interiores y exteriores, sobre soportes al aire, en tubos o enterrados.

Características Técnicas

Cables 0,6/1 kV

RZ1-K (AS) 0,6/1 kV CPR

cablesrct.com
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Descripción

Aplicaciones

Cobre electrolítico flexible (Clase V) según UNE-EN 60228, EN 60228 e IEC 602281. Conductor

Polietileno reticulado (XLPE) tipo DIX 3 según UNE 21123, HD 603 S1 e IEC 60502-12. Aislamiento

Poliolefina termoplástica tipo DMZ-E según UNE 21123 y UNE-HD 603-1 y ST8 según IEC 60502-13. Cubierta

0,6/1 kVTensión nominal

3.500 V C.A.Tensión de ensayo

90 ºCTemperatura máxima



Dimensiones

Sede ZARAGOZA Delegación MADRID Delegación SEVILLA Delegación VALENCIADelegación BARCELONA

info@rct.es barna@rct.es madrid@rct.es sevilla@rct.es valencia@rct.es

cablesrct.com

Cables 0,6/1 kV

RZ1-K (AS) 0,6/1 kV CPR

T. 976 500 120 T. 93 307 95 62 T. 91 691 85 48 T. 954 354 946 T. 96 375 90 70
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Resistencia UV: ensayo climático según UNE 211605
Color según UNE 21089 y HD 308 S2 (marcados con colores para menos de cinco conductores), UNE-EN 50334 y EN 50334
(marcados por inscripción para más de cinco conductores)
No propagación de la llama según UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2
No propagación del incendio según EN 50399.
Bajo contenido de halógenos según IEC 60754-1 y 60754-2
Baja emisión de gases corrosivos según UNE-EN 50267, EN 50267 e IEC 60754-1 y 60754-2
Baja emisión de humos opacos según UNE-EN 61034-2, EN 61034-2 e IEC 61034-2
El uso de polietileno reticulado (XLPE) admite una mayor densidad de corriente, a igualdad de sección, respecto al aislamiento con
PVC
Clasificación CPR según EN 50575

Otras características

Sección
(mm2)

Diámetro
Exterior
(mm)

Peso
(kg/km)

ClaseResistencia
a 20 °C

(Ohm/km)

      3x16        18,00          679 Cca- s1b, d1, a1       1,21

      3x25        21,85          979 Cca- s1b, d1, a1       0,78

      3G35        23,75       1.290 Cca- s1b, d1, a1       0,554

      4G1,5        11,20          176 Cca- s1b, d1, a1     13,3

      4G2,5        12,25          217 Cca- s1b, d1, a1       7,98

      4G4        13,30          294 Cca- s1b, d1, a1       4,95

      4G6        14,85          390 Cca- s1b, d1, a1       3,3

      4G10        16,70          565 Cca- s1b, d1, a1       1,91

      4x16        19,65          837 Cca- s1b, d1, a1       1,21

      4x25        24,75       1.204 Cca- s1b, d1, a1       0,78

      4x35        27,05       1.615 Cca- s1b, d1, a1       0,554

      4x50        31,20       2.284 Cca- s1b, d1, a1       0,386

      5G1,5        12,00          201 Cca- s1b, d1, a1     13,3

      5G2,5        13,15          245 Cca- s1b, d1, a1       7,98

      5G4        14,50          348 Cca- s1b, d1, a1       4,95

      5G6        16,10          459 Cca- s1b, d1, a1       3,3

      5G10        18,15          670 Cca- s1b, d1, a1       1,91

      5G16        21,35          991 Cca- s1b, d1, a1       1,21

      5G25        26,60       1.447 Cca- s1b, d1, a1       0,78

      5G35        29,95       1.954 Cca- s1b, d1, a1       0,554

      5G50        34,85       2.754 Cca- s1b, d1, a1       0,386

      5G70        39,75       3.841 Cca- s1b, d1, a1       0,272

      6G1,5        10,60          162 Eca     13,3

      6G2,5        11,80          224 Eca       7,98

      7G1,5        10,60          177 Eca     13,3

      7G2,5        13,75          315 Eca       7,98

      7G6        16,40          537 Eca       3,3

Sección
(mm2)

Diámetro
Exterior
(mm)

Peso
(kg/km)

ClaseResistencia
a 20 °C

(Ohm/km)

      1x1,5        6,50           58 Cca- s1b, d1, a1    13,3

      1x2,5        6,85           72 Cca- s1b, d1, a1      7,98

      1x4        7,55           92 Cca- s1b, d1, a1      4,95

      1x6        8,25         117 Cca- s1b, d1, a1      3,3

      1x10        9,00         159 Cca- s1b, d1, a1      1,91

      1x16        10,00         220 Cca- s1b, d1, a1      1,21

      1x25        12,10         312 Cca- s1b, d1, a1      0,78

      1x35        13,25         406 Cca- s1b, d1, a1      0,554

      1x50        15,10         571 Cca- s1b, d1, a1      0,386

      1x70        16,95         765 Cca- s1b, d1, a1      0,272

      1x95        19,75      1.010 Cca- s1b, d1, a1      0,206

      1x120        21,45      1.246 Cca- s1b, d1, a1      0,161

      1x150        23,80      1.543 Cca- s1b, d1, a1      0,129

      1x185        25,70      1.885 Cca- s1b, d1, a1      0,106

      1x240        28,90      2.396 Cca- s1b, d1, a1      0,0801

      1x300        32,20      2.982 Cca- s1b, d1, a1      0,0641

      2x1,5        9,80         133 Cca- s1b, d1, a1    13,3

      2x2,5        10,85         157 Cca- s1b, d1, a1      7,98

      2x4        11,90         216 Cca- s1b, d1, a1      4,95

      2x6        13,05         273 Cca- s1b, d1, a1      3,3

      2x10        14,80         385 Cca- s1b, d1, a1      1,91

      2x16        17,00         544 Cca- s1b, d1, a1      1,21

      3G1,5        10,20         155 Cca- s1b, d1, a1    13,3

      3G2,5        11,20         194 Cca- s1b, d1, a1      7,98

      3G4        12,40         249 Cca- s1b, d1, a1      4,95

      3G6        13,70         325 Cca- s1b, d1, a1      3,3

      3G10        15,50         466 Cca- s1b, d1, a1      1,91



Dimensiones

Sede ZARAGOZA Delegación MADRID Delegación SEVILLA Delegación VALENCIADelegación BARCELONA

info@rct.es barna@rct.es madrid@rct.es sevilla@rct.es valencia@rct.es

cablesrct.com

Cables 0,6/1 kV

RZ1-K (AS) 0,6/1 kV CPR

T. 976 500 120 T. 93 307 95 62 T. 91 691 85 48 T. 954 354 946 T. 96 375 90 70
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Sección
(mm2)

Diámetro
Exterior
(mm)

Peso
(kg/km)

ClaseResistencia
a 20 °C

(Ohm/km)

      7G10        18,30          790 Eca        1,91

      8G1,5        11,70          206 Eca      13,3

      8G2,5        13,10          305 Eca        7,98

    10G1,5        13,25          265 Eca      13,3

    10G2,5        14,95          375 Eca        7,98

    12G1,5        13,30          286 Eca      13,3

    12G2,5        14,95          404 Eca        7,98

    14G1,5        15,00          345 Eca      13,3

    14G2,5        15,90          452 Eca        7,98

    14G6        20,80          938 Eca        3,3

    16G1,5        15,20          365 Eca      13,3

    16G2,5        17,00          513 Eca        7,98

    19G1,5        16,60          433 Eca      13,3

    19G2,5        17,85          585 Eca        7,98

    24G1,5        20,00          614 Eca      13,3

    24G2,5        19,75          719 Eca        7,98

    30G1,5        20,00          635 Eca      13,3
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SPM-E/TPM-E

�Growatt�Smart�Meter�

·Class 1 measurement accuracy

·LCD display, easy to operation and check

·Compatible with Growatt storage
    and solar inverters



Datasheet SPM-E TPM-E

Dimension (W/D/H)

Mounting type

Operating temperature range

Storage temperature range

Operating humidity

36/99/63mm 72/94.5/65 mm

Power grid type

Input voltage

Frequency

Normal current/Max. current

1P2W 3P4W

184~276VAC (L-N) 320~520VAC (L-L)

50/60Hz (45~56)Hz

Voltage Accuracy

Current Accuracy

Power Accuracy

Frequency Accuracy

0.5% 

0.5% 

1% 

0.2% 

Interface

Baud rate

Communication protocol

RS485 

Modbus RTU 

9600 

Weight 223g

DIN rail 35mm 

-25°C to +55°C 

-40°C to +70°C 

0 to 90%, non-condensing

CECertification

GROWATT NEW ENERGY TECHNOLOGY Co.,LTD A: No.28 Guangming Road, Longteng Community, Shiyan, Baoan District, Shenzhen, P.R.China.

 T:  + 86 755 2747 1900  F:  + 86 755 2749 1460 E:  info@ginverter.com

398g

Electrical Data

Measurement Range

Communication

10A/100A

Accessories R5485 Cable (15m) 

General Data

Environment protection rating IP51



Hoja de características del producto
Especificaciones

Magnetotérmico, Acti9 iC60N,
4P, 16 A, C curva, 6000 A (IEC
60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9F79416

Principal
Aplicación del dispositivo Para corriente> 0,1 A

Gama Acti 9

Nombre del producto Acti 9 iC60 RCBO

Tipo de producto o componente Interruptor automático en miniatura

Nombre corto del dispositivo IC60N

Número de polos 4P

Número de polos protegidos 4

[In] Corriente nominal 16 A

Tipo de red Corriente continua
AC

Tecnología de unidad de
disparo

Térmico-magnético

Código de curva C

Capacidad de corte 6000 A Icn en 400 V AC 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60898-1
36 kA Icu en 12...60 V AC 50/60 Hz acorde a Icu
10 kA Icu en 380...415 V AC 50/60 Hz acorde a Icu
20 kA Icu en 220...240 V AC 50/60 Hz acorde a Icu
6 kA Icu en 440 V AC 50/60 Hz acorde a Icu
36 kA Icu en 100...133 V AC 50/60 Hz acorde a Icu
10 kA Icu en <= 250 V corriente continua acorde a Icu

Categoría de empleo Categoría A acorde a HB1
Categoría A acorde a En> 50 A

Poder de seccionamiento Sí acorde a EN 60898-1
Sí acorde a HB1
Sí acorde a IEC 60898-1
Sí acorde a En> 50 A

Normas En> 50 A
EN 60898-1
HB1
IEC 60898-1

Complementario
Frecuencia de red 50/60 Hz

Límite de enlace magnético 8 x In +/- 20%

[Ics] poder de corte en servicio 15 kA 75 % acorde a HB1 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % acorde a HB1 - 380...415 V AC 50/60 Hz
4,5 kA 75 % acorde a HB1 - 440 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % acorde a En> 50 A - 220...240 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % acorde a En> 50 A - 380...415 V AC 50/60 Hz
4,5 kA 75 % acorde a En> 50 A - 440 V AC 50/60 Hz
27 kA 75 % acorde a En> 50 A - 12...133 V AC 50/60 Hz
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27 kA 75 % acorde a HB1 - 12...133 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % acorde a EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % acorde a IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
10 kA 100 % acorde a En> 50 A - 180...250 V corriente continua
10 kA 100 % acorde a HB1 - 180...250 V corriente continua

Clase de limitación 3 acorde a EN 60898-1
3 acorde a IEC 60898-1

[Ui] Tensión nominal de
aislamiento

500 V AC 50/60 Hz acorde a HB1
500 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A

[Uimp] Resistencia a picos de
tensión

6 kV acorde a HB1
6 kV acorde a En> 50 A

Indicador de posición del
contacto

Sí

Tipo de control Maneta

Señalizaciones en local Indicador de disparo

Tipo de montaje Fijo

Soporte de montaje Carril DIN

Compatibilidad de bloque de
distribución y embarrado tipo
peine

Arriba o abajo, estado 1 SÍ

Pasos de 9 mm 8

Altura 85 mm

Anchura 72 mm

Profundidad 78,5 mm

Peso del producto 0,5 kg

Color Blanco

Durabilidad mecánica 20000 ciclos

Durabilidad eléctrica 10000 ciclos

Conexiones - terminales Terminal simple - tipo de cable: arriba o abajo) 1…25 mm² rígido
Terminal simple - tipo de cable: arriba o abajo) 1…16 mm² flexible

Longitud de cable pelado para
conectar bornas

14 mm para arriba o abajo conexión

Par de apriete 2 N.m arriba o abajo

Protección contra fugas a tierra Bloque independiente

Entorno
Grado de protección IP IP20 acorde a Activar / desactivar Ig

IP20 acorde a EN 60529

Grado de contaminación 3 acorde a HB1
3 acorde a En> 50 A

Categoría de sobretensión IV

Tropicalización 2 acorde a IEC 60068-1

Humedad relativa 95 % en 55 °C

Altitud máxima de
funcionamiento

0...2000 m

Temperatura ambiente de
funcionamiento

-35…70 °C

Temperatura ambiente de
almacenamiento

-40…85 °C

Unidades de embalaje
Tipo de unidad del paquete 1 PCE
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Número de unidades en
empaque

1

Peso del empaque (Lbs) 433 g

Paquete 1 Altura 7,5 cm

Paquete 1 ancho 7 cm

Paquete 1 Longitud 9,5 cm

Tipo de unidad del paquete 2 BB1

Número de unidades en el
paquete 2

3

Peso del paquete 2 1,352 kg

Paquete 2 Altura 8,5 cm

Ancho del paquete 2 10 cm

Longitud del paquete 2 22 cm

Tipo de unidad del paquete 3 S03

Número de unidades en el
paquete 3

33

Paquete 3 Peso 15,364 kg

Paquete 3 Altura 30 cm

Ancho del paquete 3 30 cm

Paquete 3 Longitud 40 cm

Sostenibilidad de la oferta
Estado de oferta sostenible Producto Green Premium

Reglamento REACh Declaración de REACh

Conforme con REACh sin SVHC Sí

Directiva RoHS UE Conforme
Declaración RoHS UE

Sin mercurio Sí

Información sobre exenciones
de RoHS

Sí

Normativa de RoHS China Declaración RoHS China
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Comunicación ambiental Perfil ambiental del producto

RAEE En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de
recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Presencia de halógenos Producto libre de halógenos

Información Logística
País de Origen ES

Garantía contractual
Periodo de garantía 18 months
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https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=61591264&lang=es
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=61591264&lang=es
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=61591264&lang=es
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=61591264&lang=es
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1409009EN


Hoja de características del producto
Especificaciones

iID 4P 25A 30mA AC
A9R81425

Principal
Gama Acti 9

Nombre del producto Acti 9 iID40

Tipo de producto o componente Interruptor diferencial (RCCB)

Nombre corto del dispositivo IID

Número de polos 4P

Posición de neutro Izquierda

[In] Corriente nominal 25 A

Tipo de red AC

Sensibilidad de fuga a tierra 30 mA

Retardo de la protección contra
fugas a tierra

Instantáneo

Clase de protección contra
fugas a tierra

Tipo AC

Complementario
Ubicación del dispositivo en el
sistema

Salida

Frecuencia de red 50/60 Hz

[Ue] Tensión nominal de empleo 380...415 V AC 50/60 Hz

Tecnologia de disparo corriente
residual

Independiente de la tensión

Poder de conexión y de corte Idm 1500 A
Im 1500 A

Corriente condicional de
cortocircuito

10 kA

[Ui] Tensión nominal de
aislamiento

500 V AC 50/60 Hz

[Uimp] Resistencia a picos de
tensión

6 kV

Corriente de sobretensión 250 A

Indicador de posición del
contacto

Sí

Tipo de control Maneta
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Tipo de montaje Ajustable en clip

Soporte de montaje Carril DIN

Pasos de 9 mm 8

Altura 91 mm

Anchura 72 mm

Profundidad 73,5 mm

Peso del producto 0,37 kg

Color Blanco

Durabilidad mecánica 20000 ciclos

Durabilidad eléctrica AC-1, estado 1 15000 ciclos

Descripción de las opciones de
bloqueo

Dispositivo de cierre con candado

Conexiones - terminales Terminal simple arriba o abajo1…35 mm² rígido
Terminal simple arriba o abajo1…25 mm² flexible
Terminal simple arriba o abajo1…25 mm² flexible con terminal

Longitud de cable pelado para
conectar bornas

14 mm para arriba o abajo conexión

Par de apriete 3,5 N.m arriba o abajo

Entorno
Normas EN/IEC 61008-1

Grado de protección IP IP20 acorde a Activar / desactivar Ig
IP40 - tipo de cable: envolvente modular) acorde a Activar / desactivar Ig

Grado de contaminación 3

Compatibilidad
electromagnética

Resistencia a impulsos 8/20 µs, 250 A acorde a EN/IEC 61008-1

Temperatura ambiente de
funcionamiento

-5…60 °C

Temperatura ambiente de
almacenamiento

-40…85 °C

Unidades de embalaje
Tipo de unidad del paquete 1 PCE

Número de unidades en
empaque

1

Peso del empaque (Lbs) 380 g

Paquete 1 Altura 7,5 cm

Paquete 1 ancho 8,2 cm

Paquete 1 Longitud 10 cm

Tipo de unidad del paquete 2 P12

Número de unidades en el
paquete 2

216

Peso del paquete 2 94,95 kg

Paquete 2 Altura 50 cm

Ancho del paquete 2 80 cm

Longitud del paquete 2 120 cm

Tipo de unidad del paquete 3 S03

Número de unidades en el
paquete 3

27
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Paquete 3 Peso 10,747 kg

Paquete 3 Altura 30 cm

Ancho del paquete 3 30 cm

Paquete 3 Longitud 40 cm

Sostenibilidad de la oferta
Estado de oferta sostenible Producto Green Premium

Reglamento REACh Declaración de REACh

Directiva RoHS UE Conforme
Declaración RoHS UE

Sin mercurio Sí

Información sobre exenciones
de RoHS

Sí

Normativa de RoHS China Declaración RoHS China
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Comunicación ambiental Perfil ambiental del producto

RAEE En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de
recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Presencia de halógenos Producto con contenido plástico sin halógenos

Información Logística
País de Origen ES

Garantía contractual
Periodo de garantía 18 months
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https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=13673776&lang=es
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=13673776&lang=es
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=13673776&lang=es
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=13673776&lang=es
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1409014EN
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