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Resum 

En aquesta memòria, s’expliquen de manera teòrica i detallada, el funcionament i rerefons de 

les criptomonedes i el sistema de cadena de blocs per tal d’entendre els fonaments del 

projecte. L’explicació consta principalment pel funcionament de la cadena de blocs de la 

criptomoneda principal, Bitcoin; i també la segona criptomoneda i cadena de blocs principal, 

Ethereum. Dins d’aquests apartats, es detalla també el funcionament i l’algoritme per a la 

mineria d’aquestes criptodivises.  

Posteriorment, s’estudien els paràmetres i equipament necessaris per a la mineria. Es 

descriuen aparells tant per la mineria de Bitcoin, com per la d’Ethereum. A més a més, es 

detalla la unitat de mesura ‘Hashrate’ per la potència de computació en la generació de 

criptomonedes. 

A continuació, es dissenya una granja de mineria sostenible de criptomonedes, que s’ha 

pensat per una finca familiar a la ubicació de Móra d’Ebre, a la comarca de la Ribera d’Ebre. 

Móra d’Ebre és una zona òptima per l’ús d’energia solar i en concret, aquesta finca rep una 

alta incidència solar, pel fet que no hi ha edificis ni cap mena de construcció que pugui afectar 

en el rendiment dels panells fotovoltaics.  

Per tal de dissenyar l’alimentació de la granja, s’avalua la capacitat màxima de panells 

fotovoltaics que es pot instal·lar a la finca, per tal de determinar l’energia que es pot generar 

tenint en compte la incidència solar de la zona. Es dissenyen dos tipus de plantes 

fotovoltaiques, la primera connectada a la xarxa; i la segona, una planta independent amb 

bateries.  

Amb tots aquests càlculs, s’escullen els equips de hardware informàtic que es poden instal·lar, 

per la mineria de Bitcoin. Inicialment, estava previst també realitzar l’estudi econòmic per la 

mineria d’Ethereum, però a causa d’una propera actualització en ETH, aquest deixarà de ser 

produïble amb la tecnologia de mineria que s’estudia en aquest projecte. En canvi, BTC està 

programat per acabar la seva generació amb aquesta tecnologia, per tant; l’estudi econòmic 

es duu a terme sol per aquest escenari. 

Així doncs, es fan els càlculs de rendibilitat financera per als dos escenaris de plantes 

fotovoltaiques per tal d’avaluar la comparativa. 

Tot i això, s’han de tenir en compte diferents escenaris, ja que aquest mercat és un mercat 

evolutiu i amb molt potencial, tanmateix també amb molt risc. Per tant, es valoren diferents 

escenaris en funció de les possibles cotitzacions de mercat de les mateixes criptomonedes, i 

també en funció de l’estratègia de venda d’aquestes criptomonedes.  
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1. Glossari 

Bitcoin. Criptomoneda principal. 

BTC. Bitcoin. 

Ethereum. Segona criptomoneda principal.  

ETH. Ethereum. 

Monedes FIAT. Monedes tradicionals centralitzades del tipus euro, dòlar... 

Blockchain. Base de dades basada en el sistema de cadena de blocs. 

Token digital. Sinònim de criptomoneda. 

Sistema peer-to-peer. Sistema entre parells, d’igual a igual. 

Smart Blockchain. Cadena de blocs intel·ligent, que permet l’operativitat d’aplicacions i Smart 

Contracts. 

Smart Contract. Contracte intel·ligent, que permet ser signat i validat dins d’una blockchain 

sense la necessitat de tercers. 

PoW. Algoritme de prova de treball. 

PoS. Algoritme de prova de participació. 

Pool de mineria. Grup de miners que minen conjuntament. 

Halving. Reducció a la meitat de la recompensa en la mineria de Bitcoins cada 210.000 blocs. 

Power Limit. Potència màxima. 

Exchange. Casa de canvi de divises i criptodivises. 

Hackejos. Introduir-se fraudulentament de manera no autoritzada en un sistema informàtic. 

Hash. Algoritme matemàtic que transforma un bloc arbitrari de dades a una nova sèrie de 

caràcters de longitud fixa. 

String. Tipus de variable que guarda una sèrie de lletres o altres caràcters.  
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2. Introducció 

2.1. Objectius del projecte 

Els objectius del projecte es descriuen a continuació: 

- Entendre en l’àmbit pràctic la tecnologia, el funcionament i la generació de les dues 

principals criptomonedes. 

- Definir els equips informàtics necessaris per a la generació de Bitcoin i Ethereum, així 

com descriure les unitats de mesura de la potència computacional. 

- Dissenyar una planta fotovoltaica per l’aplicació a la granja de mineria i venda 

d’excedents a la xarxa elèctrica.  

- Analitzar la rendibilitat del projecte en funció de diferents escenaris de cotitzacions de 

la criptomoneda Bitcoin. 

2.2. Abast del projecte 

- Explicació en l’àmbit teòric del funcionament i l’algoritme de generació de les 

criptomonedes, sense entrar a nivells tècnics de programació d’aquests algoritmes. 

- Simulació de consums i configuracions dels equips de mineria basats en experiències 

de diversos miners actuals i calculadores que ofereixen els pools de mineria.  

- Enginyeria bàsica per al càlcul i disseny de la planta fotovoltaica, amb l’ús del software 

PVSyst. 

2.3. Motivació i origen del projecte 

La motivació pel projecte, és causada per l’entusiasme en la tecnologia que engloba 

l’ecosistema de les criptomonedes, i per la passió en la cura del medi ambient. Buscant una 

manera de relacionar el projecte entre aquests dos àmbits neix aquest estudi.  

Actualment, la major part de granges de mineria funcionen amb una alimentació energètica 

basada en l’ús de combustibles fòssils altament contaminants, sobretot a la Xina i  

Kazakhstan. Personalment, crec que una innovació tecnològica i financera com són les 

criptomonedes, ha d’anar lligada amb l’ús d’energies renovables i sostenibles pel nostre 



Disseny d’una granja de mineria autosuficient de criptomonedes  Pàg. 15 

 

planeta i el nostre futur. 

Tot i que hi ha noves cadenes de blocs que funcionen diferent i no requereixen grans 

quantitats d’energia per funcionar, les dues principals i més utilitzades a hores d’ara sí. Per 

això, crec que és necessari que, mentre duri el procés de generació d’aquestes dues 

criptomonedes principals, les granges de mineria siguin sostenibles i amigables amb el medi 

ambient. 
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3. Introducció teòrica a la blockchain i les 

criptomonedes 

 

La cadena de blocs és un sistema peer-to-peer el qual no requereix una autoritat central per 

tal de manejar el flux de dades. 

Un sistema peer-to-peer és un sistema de comunicació a través d’internet entre iguals. 

Aquests iguals actuen com a nodes que es poden comportar alhora com a clients i com a 

servidors d’altres nodes de la xarxa. Aquesta tecnologia permet intercanviar dades entre 

iguals sense la necessitat d’un servidor centralitzat. Un exemple d’aquest sistema és 

“BitTorrent” el qual utilitza aquesta tecnologia per distribuir tota mena d’arxius.  

La blockchain es nodreix també d’aquesta tecnologia i així, eliminar el control central mentre 

es pot mantenir la integritat de les dades distribuïdes per una gran xarxa d’usuaris 

independents. D’aquesta manera els ordinadors que actuen com a nodes es troben en moltes 

ubicacions diferents.  

El sistema blockchain és un avenç tecnològic molt important perquè crea confiança amb les 

dades digitals. Això, és gràcies al fet que la informació que s’escriu a una base de dades de 

cadena de blocs, és gairebé impossible d’esborrar o de corrompre. D’aquesta manera, es 

genera confiança en la xarxa i les dades digitals passen a ser confiables. 

Per tal d’entendre la tecnologia blockchain amb la seva totalitat, ens hem de basar en les 3 

parts d’aquest: 

- Block: És la llista de transaccions registrades en un llibre de comptabilitat pública 

durant un període determinat. Totes les cadenes de blocs registren el moviment del 

seu token digital o criptomoneda. Per a cada blockchain es poden establir les diferents 

mides, períodes i esdeveniments d’activació de cada bloc.  

- Chain: és la part matemàtica que uneix un bloc amb un altre per tal de formar una 

cadena. Es tracta d’un codi “hash” que serveix d’empremta digital de les dades per a 

gravar-la dins d’un lloc determinat de la cadena de blocs. Un algoritme matemàtic crea 

un codi “hash” de caràcters “string” d’una llargada determinada. L’algoritme emprat en 

la blockchain de Bitcoin és el SHA256 (Secure Hash Algorithm). En canvi, l’algoritme 

utilitzat en la blockchain d’Ethereum és l‘Ethash. 

- Network: és la xarxa d’internet composta pels diferents nodes complets. Cada node 

conté tota la informació comptable dels blocs gravats a la cadena. Estan distribuïts en 

diferents ubicacions i les persones hi poden accedir per tal de gravar nous blocs dins 

de la cadena. Aquestes persones són els miners.  



Disseny d’una granja de mineria autosuficient de criptomonedes  Pàg. 17 

 

 

Figura 1. Esquema de funcionament de la blockchain.[1] 

Amb aquesta tecnologia naixen les criptomonedes. Aquestes es nodreixen de la tecnologia 

blockchain i del sistema peer-to-peer per tal de garantir la seva seguretat.  

En l’ecosistema criptogràfic, no totes les blockchain tenen l’objectiu principal de registrar el 

moviment de la seva criptomoneda, ja que hi ha diferents tipus de blockchain com per exemple 

les Smart Blockchain les quals el seu objectiu principal és la creació de contractes intel·ligents, 

com per exemple la xarxa d’Ethereum.  

La xarxa d’Ethereum utilitza la tecnologia Smart Blockchain on es poden crear aplicacions, 

videojocs, etc. De manera, que garanteix la seguretat digital mitjançant el sistema de la 

cadena de blocs, i a més dona l’opció a programadors per tal que puguin crear aplicacions 

descentralitzades i contractes intel·ligents que no depenguin de cap organisme ni servidor 

central.  

La xarxa de Bitcoin és diferent, ja que originàriament es basava en el concepte de la 

blockchain com a llibre comptable per tal de realitzar transaccions segures entre els seus 

usuaris. Tot i això, actualment també s’empra per donar seguretat a altres cadenes de blocs 

minoritàries i altres aplicacions com ara Smart Contracts a través de Bitcoin Script. 

La xarxa de Bitcoin va ser creada per assegurar la seva criptomoneda nativa Bitcoin. 

Aproximadament consta de 5000 nodes complets al voltant de tot el món.  

Cada bloc dins de la cadena de blocs de Bitcoin té un “hash” identificatiu, que com s’ha 

mencionat anteriorment es genera amb l’algoritme SHA256. Aquest “hash” es pot consultar 

mitjançant diferents portals webs i dona tota la informació sobre les transaccions que s’han 

dut a terme.  
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A més a més, cada bloc dins de la cadena de Bitcoin va lligat amb el “hash” del següent, 

establint un sistema similar al de pares i fills. La seguretat dins de la cadena de BTC 

s’aconsegueix mitjançant aquesta característica. Si d’alguna manera es vol canviar la 

informació d’un bloc de dins la cadena de blocs, s’hauria de canviar la informació del seu fill, 

fet que requeriria canviar la informació del següent fill i  així successivament. Aquesta 

característica fa que sigui impossible en terminis de computació, calcular tots els canvis dins 

la cadena de blocs, fet que fa que sigui impossible canviar la informació d’un bloc ja validat.  

Per tal de modificar un bloc anterior, un atacant hauria de refer la prova de treball del bloc el 

qual està atacant i la de tots els blocs posteriors dins de la blockchain. A més a més, hauria 

de sobrepassar el treball dels blocs honestos (miners) que validen el bloc.  

Es pot definir l’estructura del bloc com a:  

1. Mida del bloc 

2. Capçalera del bloc 

a. Versió 

b. Hash del bloc anterior 

c. Arrel Merkle 

d. Segell del temps 

e. Objectiu de dificultat 

f. Nonce 

3. Comptador de transacció 

4. Dades de les transaccions 

3.1. Mineria i economia de Bitcoin i Ethereum 

3.1.1. Economia Bitcoin 

Es pot definir la mineria com el procés pel qual es generen criptomonedes dins l’economia. 

Seria el símil a imprimir bitllets per part dels bancs centrals, amb la diferència que la quantitat 

de Bitcoin de nova creació és fixa i disminueix cada cert temps.  

A més a més, la mineria també s’utilitza per a validar i assegurar transaccions dins de la 

cadena de blocs. Això, requereix una potència computacional que va augmentant al llarg del 

temps. 

Concretament, cada 10 minuts de mitjana es crea un nou bloc dins de la cadena de blocs de 

Bitcoin. Aquest bloc conté la informació de totes les transaccions que s’han fet des de la 

generació del bloc anterior. Un cop validat aquest bloc dins la cadena de blocs, els usuaris 

poden disposar dels Bitcoins que s’han rebut en aquestes transaccions.  
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Per tal de provar la validesa del bloc, els miners han de resoldre un algoritme matemàtic molt 

complex. Aquest algoritme es coneix amb el nom de Prova de Treball (Proof of Work). Per tal 

de resoldre aquest algoritme, es necessita gran potència de computació perquè bàsicament 

es tracta d’una competició entre tots els miners de la xarxa. Per tant, contra més capacitat de 

computació es disposa, més possibilitats de guanyar un bloc. D’altra banda, aquesta 

competència per tal de resoldre l’algoritme, és el que garanteix la seguretat del model Bitcoin.  

L’algoritme de “hash” criptogràfic PoW és un mecanisme de consens descentralitzat que 

necessita membres d’una xarxa que gastin esforç computacional per tal de resoldre un 

algoritme basat en un problema matemàtic. Funciona de manera que quan es presenta una 

solució d’aquest algoritme, la resta de miners comprova que sigui la correcta. Si és la correcta, 

el bloc passa a ser confirmat i passa a formar part de la cadena de blocs. A més a més, aquest 

algoritme cada vegada es va ajustant per tal d’ajustar-se a les noves tecnologies de 

computació que van sorgint al llarg del temps i, per tant, fa més complicat cada vegada trobar 

una solució cada 10 minuts de mitjana. 

Els miners reben recompenses per la feina feta, el guanyador d’un bloc s’endú una 

recompensa en forma de Bitcoin. A més a més, tots els participants en la creació d’aquell bloc 

es reparteixen el valor de les comissions de totes les transaccions que s’han registrat en el 

bloc creat. 

En l’àmbit pràctic, originàriament el 2009 per cada bloc generat la recompensa era de 50 

Bitcoin. L’economia de Bitcoin està dissenyada que cada 210.000 blocs que s’incorporen a la 

cadena, la recompensa es redueix a la meitat. Com que cada bloc es genera cada 10 minuts 

de mitjana, aproximadament cada quatre anys la recompensa es redueix a la meitat. 

D’aquesta manera es regula de manera descentralitzada la creació de nova moneda i aquesta 

té un límit final.  

Això, pot donar solució a molts problemes de l’actualitat que estan sofrint diversos països amb 

el valor inflacionari de la seva moneda, els quals imprimeixen nova moneda sense control. 

Per tant, podem dir que els Bitcoins són generats a un ritme fix i de manera decreixent. Llavors, 

seguint el mètode explicat anteriorment del funcionament de l’economia del Bitcoin, el nombre 

màxim de Bitcoins en circulació que hi haurà aproximadament l’any 2140 serà de 21 milions. 

A partir d’aquell any ja no es generaran nous Bitcoins i els miners guanyaran recompenses 

només a través de les comissions en les transaccions. A continuació, es pot veure un gràfic 

on es veu l’evolució de subministrament de Bitcoins al llarg del temps. 

Tot i això, com que el nombre de transaccions augmenta al llarg del temps, aquest valor 

augmentarà i serà sostenible igualment per als miners i l’economia del Bitcoin. 
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Figura 2. Gràfica del subministrament de Bitcoin en funció del temps.[2] 

Posteriorment, es pot veure una taula on es representen els blocs minats, la recompensa 

d’aquests i el subministrament de Bitcoins. Bloc actual a dia 16/10/2021: 705237 

 

Taula 1. Subministrament i recompensa de Bitcoin en funció dels blocs minats. [3] 

  

https://www.blockchain.com/es/btc/block/00000000000000000000c82a360534ebc2ee3494ac74c571374f6e5f95a1ab25
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3.1.2. Pools de mineria 

El fet d’actuar com a un únic miner a la xarxa de Bitcoin comporta una sèrie de problemes. La 

dificultat principal és que si un miner únic no s’emporta el bloc, no obté recompensa. Aquest 

fet fa impossible fer una estimació dels guanys que pots aconseguir. Es podria donar el cas 

que un miner inverteixi moltíssims recursos i no s’endugui res a canvi perquè en solitari és 

gairebé impossible que guanyi un bloc. Tot i això, també es podria donar el cas que el miner 

s’endugui un bloc sencer (molt poc probable) i guanyi una quantitat de Bitcoins considerable 

(actualment 6,25 BTC + comissions de la xarxa, al canvi actual a dia 16/10/2021 serien uns 

331.841,15 €). 

Arran d’aquest problema, han sorgit les piscines de miners (d’ara endavant: pools). Aquests 

pools de mineria es poden definir com un conjunt de miners que s’agrupen i es reparteixen la 

recompensa en funció de la potència que aporten al conjunt de mineria. Tot i això, els miners 

no s’enduen recompenses solament quan guanyen un bloc, sinó que en participar en un pool, 

es reben recompenses a temps real en funció de la potència aportada. Això fa possible estimar 

un càlcul de rendibilitat i un estudi d’un projecte, cosa que per un miner en solitari, resultaria 

impossible perquè entraria en un joc d’atzar.  

La manera per la qual els miners que participen en un pool tenen recompensa assegurada, 

és deguda al fet que els blocs exitosos es paguen en una direcció BTC que pertany al pool. 

D’aquesta manera, el servidor del pool fa pagaments periòdics a les direccions Bitcoins dels 

miners que han participat. El servidor del pool de mineria, rep una tarifa del percentatge dels 

beneficis generats pels miners.  

La potència que aporta cada miner al pool, es mesura amb quotes. Aquestes quotes 

s’aconsegueixen de la mateixa manera que en la xarxa de BTC, utilitzant l’algoritme de prova 

de treball. Però, amb una diferència notable, la dificultat de trobar una solució és molt inferior 

a la de la xarxa de Bitcoin. En obtenir una solució, es rep una quota i la recompensa es 

reparteix en funció de les quotes que s’obtenen. Contra més potència de computació, més 

quotes s’aconseguiran.  

És important saber, que aquests pools de mineria estan oberts a qualsevol persona, tingui 

l’equip de mineria que tingui. En establir una dificultat menor en l’algoritme de prova de treball, 

els miners més petits, tenen més opcions a poder rebre quotes amb la suficient freqüència 

perquè els surti a compte. D’aquesta manera s’obre la capacitat de minar Bitcoins a petits 

miners. 

Exemple de la direcció del pool Antpool, on es pot veure un bloc minat amb les transaccions 

d’entrada i sortida totals de BTC. Es pot veure el total de BTC que han acumulat fins ara de 

les comissions que es queda el pool de mineria (244 BTC). També es pot observar que la 
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quantitat d’entrada del bloc minat no és exactament 6,25 BTC, ja que també s’han d’afegir les 

comissions de totes les transaccions gravades al bloc. 

 

Figura 3. Exemple de bloc minat de la direcció del pool Antpool.[4] 

3.1.2.1. Pools gestionats 

La gran majoria dels pools de mineria són gestionats per una empresa o operador. L’operador 

del pool guanya una tarifa en funció dels beneficis obtinguts. 

Les activitats dels miners, estan coordinades mitjançant un software especialitzat del mateix 

servidor del pool. Aquest servidor està connectat a un dels nodes complets de la xarxa de 

Bitcoin i, per tant, té accés a tota la base de dades de la cadena de blocs. Aquest fet fa que el 

propi pool de mineria validi els blocs en nom dels miners i, per tant, els miners no han 

d’executar la càrrega d’un node complet.  

A més a més, el software de Bitcoin executat al node complet es manté actualitzat amb 

freqüència i no cal estar pendent com a miner d’actualitzar-lo per tal de no perdre rendiment. 

3.1.2.2. P2p pools 

Tot i que els pools gestionats solen tenir menys requisits per als miners, els p2p pools van 

néixer de la necessitat de descentralitzar la mineria. 
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El fet de tenir una empresa o operador que gestioni la mineria, fa que pugui ser vulnerable pel 

que fa a la seguretat i els miners es poden quedar sense poder minar. 

Els p2p pools són pools de mineria de parell a parell, sense la necessitat d’una gestió 

centralitzada. Els p2p pools funcionen d’una forma similar a la mineria descentralitzada de la 

xarxa de BTC. La manera de funcionar es basa en una cadena de blocs similar a la de Bitcoin 

però amb una dificultat més baixa. Aquesta cadena de blocs amb un nivell de dificultat 

s’anomena cadena de quotes. Aquestes quotes minades pels miners del pool, serveixen per 

arribar a aconseguir el bloc de la xarxa de Bitcoin. Cadascun dels blocs de la cadena de 

quotes minats, serveixen per registrar una participació proporcional per part dels miners del 

pool.  

D’aquesta manera es va augmentant el nivell de dificultat fins que s’aproxima al de la xarxa 

de Bitcoin i arribar al bloc guanyador que s’incorporarà a la cadena de blocs de Bitcoin. 

El seguiment de les quotes que serveixen per repartir la recompensa, no es fa a través d’un 

servidor central com en el cas dels pools gestionats, sinó que funciona d’una manera similar 

al mecanisme de consens descentralitzat de la blockchain de BTC. 

Tot i això, la mineria p2p pool requereix que els miners disposin d’un equip dedicat amb espai 

al disc, memòria i connexió a internet per tal de suportar un dels nodes centrals de Bitcoin.  

Per tant, es podria definir el mètode de mineria p2p pool com un sistema híbrid entre el miner 

en solitari i un pool gestionat. Dins dels pools p2p, els miners tenen l’opció de crear un grup 

de mineria o bé unificar-se dins d’un ja existent. 

L’objectiu del naixement dels p2p pools va ser degut a la preocupació de la comunitat als atacs 

de consens. Un atac de consens, resumidament vindria a ser l’agrupació del 51% dels miners 

totals de la xarxa de Bitcoin per tal de realitzar atacs i operacions fraudulentes. L’agrupació 

d’un 51% o més de miners per tal de dur a terme accions fraudulentes, podria comprometre 

la seguretat de la xarxa parcialment, ja que desacreditaria la resta de miners. Més endavant 

s’explica la seguretat a la xarxa de BTC i els atacs de consens. 

3.1.3. Diferència respecte Ethereum 

Ethereum respecte a la mineria, funciona d’una manera similar a la de Bitcoin, tot i que 

l’algoritme de treball és diferent (Ethash). Aquest algoritme és diferència a nivell pràctic per la 

resistència a la mineria amb ASICS, la qual es detalla en el següent capítol, fet que 

aconsegueix fent ús un major ús de memòria RAM i en concret de la VRAM de les GPU per 

tal d’obtenir més potència de computació.  

Tot i això, Ethereum està per abandonar la prova de treball i el seu algoritme Ethash amb 
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l’actualització futura a ETH 2.0. De moment, no hi ha data d’implementació d’aquesta i, per 

tant, encara resulta rendible la inversió en la mineria d’Ethereum. Tot i això, ETH implementarà 

en un futur l’algoritme de prova de participació (POS) que ja han adoptat diferents cadenes de 

blocs d’altres criptomonedes. 

L’algoritme de prova de treball té dos problemes principals, el primer és la lentitud de la xarxa 

degut a l’alta demanda en verificacions i transaccions. Això fa que l’escalabilitat sigui escassa 

i les comissions en la xarxa augmentin. El segon és mediambiental, consumir grans quantitats 

d’energia, sobretot de fonts no renovables per fer funcionar els equips de mineria, és un 

problema greu a causa de les altes emissions principalment de CO2 procedent de la combustió 

de carbó, al medi ambient. 

Per això, noves cadenes de blocs i d’altres més veteranes com Ethereum estan adoptant 

l’algoritme de Prova de Participació per la generació de criptomonedes. Això, farà 

desaparèixer els miners com a tal en les blockchains que s’adaptin a aquest algoritme. Bitcoin, 

està programat perquè funcioni amb l’algoritme de prova de treball fins al final de la generació 

i la seva escalabilitat està condicionada a això, però la seguretat de la seva blockchain la fa 

ideal com a reserva de valor. En canvi, Ethereum no sols actua com a reserva de valor sinó 

que permet el desenvolupament d’aplicacions i contractes intel·ligents dins la seva cadena de 

blocs. 

L’algoritme POS té el mateix objectiu que l’algoritme POW, generar consens entre totes les 

parts que fan ús i integren la xarxa. Tot i això, l’algoritme de POS és més senzill i 

energèticament molt més amigable pel fet que els validadors, generen criptomonedes obtenint 

un rendiment bloquejant les seves pròpies criptomonedes. En l’algoritme POS, el creador del 

bloc ve determinat per un sistema aleatori entre els seus inversionistes. A més a més, aquest 

sistema redueix la possibilitat d’atac entre els miners d’aquella xarxa, ja que estarien actuant 

en contra de la seva pròpia inversió. 

Aquest mecanisme determina el node que aprova l’addició del bloc a la blockchain en funció 

de la quantitat d’actius que tingui bloquejats. El validador seleccionat aleatòriament, en funció 

de la quantitat d’actius que tingui bloquejats, rep la seva recompensa com a tarifa de 

transacció dins la xarxa. 

Aquest algoritme augmenta l’escalabilitat dins la blockchain respecte a l’algoritme de POW, 

augmentant la velocitat i disminuint les comissions per operacions o transaccions. Això, a 

nivell pràctic, permet una major escalabilitat en l’ús d’aplicacions descentralitzades i de 

contractes intel·ligents; reduint les emissions de manera dràstica. 

Un altre avantatge respecte al POW, és la descentralització que ofereix degut al seu sistema 

aleatori de validació. A més a més, que la recompensa és proporcional a la quantitat de 
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monedes que cada validador custodia.  

3.2. Mecanisme de consens i atacs de consens 

3.2.1. Mecanisme de consens 

L’algoritme de consens en la xarxa Bitcoin, és l’anomenada prova de treball que s’ha comentat 

en capítols anteriors. Aquest, serveix per a seleccionar l’estat correcte després de realitzar 

una transacció dins d’un bloc.  

La idea principal és que un cop s’arriba a la proposta d’estat correcte dins del bloc, la qual 

requereix una gran potència de càlcul, aquesta es presenta com a solució. La resta de miners, 

verifica que el càlcul “hash” aconseguit sigui el correcte. Aquesta verificació és un procés 

senzill i ràpid que no requereix gran potència de càlcul.  

Per tant, als miners no els hi resulta rendible proposar un estat erroni o fraudulent en la 

verificació. El mecanisme de consens es garanteix perquè els miners actuen honestament pel 

seu propi interès. Si no, la potència “hash” invertida de computació es perd sense generar cap 

mena de recompensa. 

Generalment, els miners són persones que confien en la xarxa i hi participen activament, de 

manera què actuar deshonestament és contraproduent a ells mateixos. Tot i que sempre hi 

pot haver casos d’accions fraudulentes, el mecanisme de consens requereix que es necessitin 

la majoria de miners per tal que un atac resulti efectiu. 

3.2.2. Atacs de consens 

Els miners de la xarxa de Bitcoin poden utilitzar la potència “hash” de computació per tal de 

realitzar accions fraudulentes. Tot i això, el mecanisme de consens garanteix que si la majoria 

de miners actuen honestament, la xarxa no està compromesa. 

Llavors, l’únic problema seria que el percentatge de miners que actuïn deshonestament superi 

el 50%. Els atacs de consens, poden suposar una dificultat de cara a blocs futurs o del passat 

més proper, ja que contra més endarrere s’intenti atacar dins la cadena de blocs, es necessita 

una potència de computació més gran perquè s’han d’alterar de fills a pares els blocs de la 

cadena.  

El problema principal d’un atac de consens seria la capacitat dels miners a extreure la majoria 

dels blocs i causar bifurcacions deliberades dins la cadena. D’aquesta manera es podria fer 

una doble despesa en transaccions o atacs de denegació de servei contra transaccions o 

direccions específiques. 
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En un atac de doble despesa, es poden inhabilitar blocs confirmats prèviament, desfent la 

transacció corresponent dins la cadena antiga. Tot i això, un atac d’aquesta mena sol es pot 

dur a terme entre transaccions del mateix atacant per tal que la firma sigui vàlida. Això sol 

resulta rendible si l’atacant pot obtenir un pagament irreversible en una casa de canvi o bé un 

producte pel qual no ha pagat. 

A més a més d’un atac de doble despesa, un atacant amb la majoria de potència de 

computació podria fer ignorar transaccions específiques. D’aquesta manera es podria 

bloquejar i denegar el servei a una direcció o conjunt de direccions específiques durant el 

temps en què es controli la majoria de potència “hash”. 

Tot i això, actualment és gairebé impossible que un miner en solitari pugui controlar la majoria 

de potència “hash” del ecosistema Bitcoin. A més a més, els p2p pools aporten robustesa a 

la xarxa de BTC diversificant la mineria enfront dels pools gestionats per operadors o 

empreses. Una major diversificació dificulta el control de la majoria de la potència de 

computació, que a hores d’ara continua creixent significativament. 

3.3. Avantatges i diferències amb sistema bancari tradicional 

Bitcoin és una xarxa descentralitzada la qual trasllada la responsabilitat i el control als usuaris. 

L’algoritme de prova de treball garanteix la seguretat a la xarxa de Bitcoin i, per tant, la xarxa 

pot ser oberta i sense xifrat en el tràfic de BTC. 

Pel que fa a l’accés a una cartera de criptomonedes, aquesta no depèn de l’usuari sinó de la 

clau llavor d’accés. De manera que quan un usuari dona d’alta una nova cartera, rep una llavor 

de 12 o 24 paraules a l’atzar amb anglès. Aquestes paraules clau s’han de guardar 

minuciosament, ja que són l’accés als actius de la cartera.  

Per tant, diferencia molt de l’actual sistema de pagament tradicional. En el sistema actual de 

pagaments qualsevol persona que tingui accés a les credencials de la targeta de crèdit pot 

agafar actius i gastar-los. Per això, s’utilitzen mètodes d’encriptació d’extrem a extrem en les 

transaccions i també vigilar la possible aparició de tercers o possibles hackers. 

A més a més, els mètodes tradicionals centralitzats, monitoren totes les dades dels usuaris, 

els quals estan exposats al robatori de dades o d’identitat. Així com el control governamental.  

Bitcoin i els criptoactius en general, funcionen totalment diferent. A l’hora de crear una cartera 

de criptomonedes, no es revela cap informació privada i, per tant, no cal cap mena 

d’encriptació en les transaccions. L’accés a la cartera criptogràfica sol està garantit a través 

de la clau llavor. En conseqüència, si es perd aquesta clau, es pot perdre l’accés a tots els 

actius propis.  
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Les criptomonedes trenquen amb el mecanisme de control dels Estats sobre l’economia, ja 

que proposen un ecosistema descentralitzat i sostenible. Per això, els criptoactius poden 

suposar la solució a la forta inflació monetària que està afectant a tot el món, especialment als 

països llatinoamericans.   

3.3.1. Seguretat quant a usuari 

És molt important conèixer les diferents maneres de guardar els criptoactius per tal 

d’assegurar-los i que no puguin aparèixer complicacions. Generalment, existeixen tres 

maneres d’emmagatzemar les criptomonedes: 

- Casa de canvi o “Exchange”: és la manera menys segura. Els “Exchange” són 

empreses centralitzades les quals gestionen les claus llavors, de manera que no es té 

l’accés a les claus de la cartera. Solen utilitzar-se per fer la compra amb monedes Fiat 

i convertir-les amb criptomonedes. En ser empreses centralitzades, hi ha més 

possibilitats de donar-se casos de hackejos, on es poden buidar moltes carteres. 

- Carteres calentes: són carteres en línia a les quals pots accedir amb qualsevol 

dispositiu si disposes de les paraules clau. Les paraules clau s’emmagatzemen en 

servidors de les mateixes carteres tot i que estan encriptades junt amb una 

contrasenya que proposa l’usuari. Aquestes són més segures que les anteriors, tot i 

que al ser en línia estan exposades tot el temps.  

- Carteres fredes: són carteres fora de línia que sol es connecten quan l’usuari decideix. 

Això s’aconsegueix gràcies al fet que es tracta d’un hardware al qual se li pot instal·lar 

el software de qualsevol cadena de blocs. Aquest software actualitza la cadena de 

blocs al moment que s’inicia amb un ordinador i càrrega totes les transaccions que 

s’han fet durant el temps que ha estat fora de línia. Són les més segures de totes, ja 

que no es pot accedir si no es té el hardware i les paraules claus s’emmagatzemen al 

mateix hardware.  

La idea principal és utilitzar una cartera calenta per fer transaccions diàries, i emmagatzemar 

grans quantitats en carteres fredes. 
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4. Aspectes tècnics de la mineria  

4.1. Introducció al hardware de mineria 

En aquesta secció, es tracta el hardware necessari per a la generació de criptomonedes. En 

aquest estudi, s’ha decidit avaluar dos escenaris amb dues criptomonedes diferents, Bitcoin i 

Ethereum. Són les dues principals criptodivises i les dues es generen actualment amb 

l’algoritme de POW. Tot i que hi ha una diferència principal, el hardware requerit per la 

generació d’aquestes és diferent. Per tant, es faran dos estudis diferents i s’avaluaran els 

avantatges, inconvenients i riscos de cadascun dels dos mètodes. 

A hores d’ara, Bitcoin es genera mitjançant ASICS especialitzats per la mineria. Aquests són 

una mena d’ordinadors especialment dissenyats per treballar l’algoritme de Bitcoin i treure un 

major rendiment en la mineria. En canvi, l’algoritme d’Ethereum fa què sigui impossible minar 

amb ASICS, ja que estan capats, i la forma més eficient per generar ETH són les targetes 

gràfiques que s’utilitzen habitualment amb els ordinadors domèstics o professionals.  

Per tant, la configuració òptima en la mineria actual del BTC, està constituïda per ASICS de 

diversos fabricants, en canvi, per Ethereum la configuració més eficient i òptima són els RIGS 

de mineria.  

Els RIGS de mineria són muntatges que es poden realitzar domèsticament, tot i que també hi 

ha empreses que en munten, els quals consten d’una petita construcció amb perfils que solen 

ser d’alumini o de fusta. En aquests perfils s’incorporen diferents components típics dels 

ordinadors personals, tot i que s’intenten instal·lar el màxim nombre de targetes gràfiques 

possibles en paral·lel. D’aquesta manera es dissenyen RIGS de mineria que poden anar des 

d’una targeta gràfica fins a 12, en funció del nombre d’entrades PCI Express que tingui la 

Placa Base utilitzada. 

4.1.1. Avantatges i inconvenients 

El principal avantatge en la mineria de Bitcoin, és l’ús de la xarxa principal més segura del 

mercat. Això, dona un plus de seguretat enfront d’altres criptomonedes, a més la mineria amb 

ASICS és més senzilla a nivell d’usuari perquè requereix menys manteniment. També cal dir 

que la mineria de Bitcoin, tot i que és finita, encara queden uns anys els quals resultarà efectiva 

i encara que finalitzi la generació de criptomonedes, l’ecosistema està pensat per adaptar-se 

a què els miners treguin rendiment de les comissions per tal de validar les transaccions. 

Tot i això, actualment s’està apostant considerablement per la mineria d’Ethereum. Això és 

degut al fet que els equips són més fàcils d’aconseguir en l’àmbit domèstic i donen més ventall 
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d’inversió tant a petita escala com gran. A més a més, la mineria amb RIGS té un avantatge 

principal respecte dels ASICS, i és que els equips es poden vendre més fàcilment a posteriori, 

ja que el seu ús no és únicament per la generació de criptomonedes, sinó que poden ser 

utilitzats en tota classe d’ordinadors domèstics o professionals. D’aquesta manera, es redueix 

el risc de la inversió perquè s’està invertint en equips que no quedaran obsolets. 

D’altra banda, el principal inconvenient d’aquest tipus de mineria, és causat per la incertesa 

de l’actualització a Ethereum 2.0. Aquesta actualització canviarà totalment el paradigma, ja 

que es passarà de l’actual algoritme POW, a l’algoritme de POS que ja fan servir altres 

criptomonedes i que aboleix l’ús d’energia i computació en la generació de les monedes 

virtuals. Val a dir, encara que ETH actualitzi el seu algoritme aquests RIGS de mineria es 

poden vendre per components, ja que els equips no queden obsolets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 2. Avantatges i inconvenients de la mineria de Bitcoin. 

 

 

  

BTC 

Avantatges Inconvenients 

ASICS de mineria senzills. ASICS de mineria cars. 

Prove of Work fins a finals de 

generació de la criptomoneda. 

Equips que tenen un ús 

exclusiu en mineria. 

Seguretat de la xarxa de BTC.  

Poc manteniment.  
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Taula 3. Avantatges i inconvenients de la minera d'Ethereum. 

Pel que fa als avantatges i inconvenients en la generació de criptomonedes i el rendiment, en 

funció de la inversió, s’avaluarà posteriorment amb els resultats de la granja de mineria ja que, 

és un dels objectius del treball. 

4.2. Hardware  

4.2.1. ASICS 

 

Model Foto 
Hashrate 

(TH/s) 

Potència 

(W) 
PVP (€) 

Antminer S19j 

Pro 

 

104 TH/s 3068 W 10694,25 

ETH 

Avantatges Inconvenients 

Possibilitat de muntatge domèstic. Incertesa de l’actualització a ETH 2.0. 

Equips amb més ventalls d’inversió per 

als petits usuaris. 
Major manteniment que els ASICS. 

Equips que són utilitzats com a 

hardware d’ordinadors personals, per 

tant es poden vendre posteriorment. 
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Whatsminer 

M30S+ 

 

100 TH/s 3400 W 9396,37 

Innosilicon T3+ 

 

57 TH/s 3300 W 2437,74 

Taula 4. Diferents ASICS amb PVP, TH/s i Potència necessària. 

4.2.2. RIGS mineria 

 

Model Foto 
Hashrate 

(MH/s) 

Potència 

màxima (W) 

Potència 

d’ús (W) 
PVP (€) 

Xassís mineria 

 

- - - 64,51 

Placa base 

ASUS Z490-A 

 

- 6 6 301,20 

INTEL PENTIUM 

GOLD G6400 

10ª generació 

 

- 58 ~15 111,99 
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Kingston FURY 

Beast DDR4 

2666 MHz 8GB  

- 5 2-5 30,17 

Kingston A400 

SSD 240GB M.2 

SATA III  
 

- 1,5 ~0,28 37,2 

Corsair HX1200 

1200W 80 Plus 

Platinum Mod.  

- 1200 - 253,09 

Adaptador Riser 

1x a 16x PCI-E 

 

- - - 
90 

(15x6) 

Interruptor 

 

- - - 5 

ASUS Turbo 

GeForce RTX™ 

3070 8GB 

GDDR6 
 

300 

(50x6) 

1320  

(220x6) 

780 

(130x6) 

60% (*) 

6000-

1000x6 

TOTAL - 300 MH/s - 806,28 W 6893,2 € 

Taula 5. Hardware necessari per un RIG de mineria estàndard de 6 targetes gràfiques. 

(*) Per la mineria d’Ethereum, la configuració òptima que permet obtenir major rendiment amb 

el menor consum està al voltant del 55-60% de “Power Limit” de les targetes gràfiques. A més, 

es potencien altres paràmetres com el rellotge de memòria i es redueix el paràmetre del 

rellotge de potència. Aquests resultats en la configuració, s’obtenen de fer diferents proves 

minant amb l’algoritme d’Ethereum i observant els resultats en viu. Això, s’ha estudiat fent una 

recerca entre diferents miners que publiquen les seves dades i proves en diversos vídeos. 

El model “turbo” de la targeta gràfica, el qual és el component principal del RIG, s’ha escollit 

perquè tot i ser un model sorollós, és molt bon dissipador de calor a causa del sistema de 

dissipació per turbina que incorpora de sèrie. Tot i no ser el model superior de sèrie, és un 

model prou bo per la mineria i no eleva en excés el pressupost, a part què altres models 
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superiors no es troben disponibles. 

Per això, l’anàlisi dels components del Hardware s’ha realitzat escollint la millor relació qualitat-

preu entre els components, però també buscant components els quals estiguin en estoc en el 

moment de la recerca. Tot i això, el mercat va canviant diàriament degut a la crisi d’estucatge 

que s’està patint actualment. 

Pel que fa als ASICS de la mineria de Bitcoin, s’estudien 3 models de 3 gammes diferents. 

Aquests models s’avaluen amb un calculador de mineria avançat dins de l’ecosistema de les 

criptomonedes. S’han comparat per als mateixos criteris del cost d’energia del mercat lliure 

de 0,13 €/kWh actuals a dia 27/12/2021, una taxa del pool de mineria genèrica de l’1% i la 

cotització a dia 27/12/2021 del Bitcoin de 45541,36 €.  

S’obtenen els següents resultats (amb dòlars dels Estats Units): 

Per al model d’Antminer: 

 

Figura 4. Producció Antminer [5] 
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Per al model Whatsminer: 

 

Figura 5. Producció Whatsminer [5] 

I finalment, per al model de gamma baixa Innosilicon:  

 

Figura 6. Producció Innosilicon [5] 
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És important remarcar, que si el valor del Bitcoin augmenta al llarg del temps, afecta 

positivament a l’equip que més Bitcoins generi, ja que l’augment afectarà a més 

criptomonedes. A més a més, si el cost de l’energia augmenta, això afecta negativament als 

equips que gasten més energia i produeixen menys i, per tant, poden arribar a no ser rendibles 

al llarg del temps. 

Addicionalment, s’han avaluat les corbes de beneficis de cadascun dels ASICS al llarg dels 

anys. 

 

Taula 6. Comparativa ASICS mineria. 

 

Figura 7. Gràfica comparativa dels beneficis dels ASICS al llarg del temps. 

Com es pot veure, una vegada han passat dos anys, l’Antminer resulta l’aparell més rendible. 

  

HR (TH/s)

Energia 

consumida per 

hora (kWh)

Cost inicial 

(€)

Ingressos 

per any (€)

Cost 

energia 

anual (€)

Benefici per 

any (€)

Antminer 104 3,068 10694,25 8865,22 3560,16 5305,06

Whatsminer 100 3,4 9396,37 8524,25 3945,42 4578,83

Innosilicon 57 3,3 2437,74 4858,82 3829,38 1029,44
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4.3. Hashrate 

El “hashrate”, és la unitat de mesura que s’utilitza en l’àmbit de la mineria i mesura la potència 

computacional dels equips. És la manera de quantificar la potència computacional que s’està 

aportant a la xarxa.  

Per tant, es pot definir com la quantitat d’operacions computacionals o potència de càlcul, que 

es poden fer per unitat de temps per part d’un miner o d’una xarxa de miners i, per tant, també 

per cada unitat de hardware de mineria dins l’algoritme de prova de treball. Es mesura amb 

H/s (“hashes” per segon) i les seves variants per ordre de magnitud (MH/s, TH/s...) 

Per saber el “hashrate” que pots obtenir abans de disposar dels equips, els pools de mineria 

ofereixen eines i calculadores que permeten obtenir una simulació en funció dels equips es 

vulguin utilitzar. Tot i això, un cop s’empra el software de mineria i es tenen els equips 

funcionant, el mateix software dona totes les característiques tant del “hashrate” i l’energia 

que s’està utilitzant en viu.  

El “hashrate” total és la suma del “hashrate” dels miners que estan operant a la xarxa. En les 

següents gràfiques podem veure el hashrate total de la xarxa de Bitcoin i d’Ethereum. 

 

Figura 8. Gràfica de l'evolució del Hashrate de Bitcoin durant el 2021. [6] 
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Figura 9. Gràfica de l'evolució del Hashrate d'Ethereum durant el 2021. [7] 

Cal remarcar que la tendència del hashrate al llarg del temps és ascendent. Això és degut al 

fet que cada vegada més miners entren dins la xarxa. Aquest fet afecta tant positivament com 

negativament. La part positiva principal és que, contra més hashrate tingui una xarxa, major 

és la seguretat de la xarxa. Ja que per rebre atacs del 51% es necessita tenir més del 50% 

de la potència computacional de la xarxa, per tant contra més hashrate (més miners calculant 

dins la xarxa) hi ha, més difícil és que un sol miner o pool maliciós tingui el 51% del poder de 

càlcul. 

En conseqüència, la xarxa més segura i, per tant, menys susceptible a atacs del 51%, és 

Bitcoin, ja que té el major hashrate dins l’ecosistema. 

La part negativa és que la dificultat de mineria augmenta i, per tant, es necessita més potència 

de càlcul per obtenir els mateixos beneficis en criptomonedes. La dificultat és un paràmetre 

relatiu què defineix la complexitat de mineria dins la xarxa. A continuació es pot veure 

l’evolució de la dificultat en les xarxes de Bitcoin i Ethereum: 
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Figura 10. Gràfica de l'evolució de la dificultat de la xarxa de Bitcoin durant el 2021. [8] 

 

Figura 11. Gràfica de l'evolució de la dificultat de la xarxa d'Ethereum durant el 2021. [9] 

D’altra banda, la tendència de les criptomonedes en contra les monedes FIAT com el dòlar o 

l’euro també té una tendència ascendent, per tant, tot i rebre la mateixa recompensa en 

criptomonedes, aquesta també augmenta en valor al llarg del temps. 

A continuació es presenten les gràfiques del Bitcoin i d’Ethereum enfront l’euro al llarg del 

2021. 
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Figura 12. Gràfica de l'evolució de la cotització de Bitcoin en front l'euro durant el 2021. [10] 

 

Figura 13. Gràfica de l'evolució de la cotització d'Ethereum  en front l'euro durant el 2021. [11] 

Com podem observar en la comparació de les gràfiques entre dificultat, hashrate i cotització, 

estan bastant correlacionades. Per tant, el risc que la moneda es devaluí, es pot compensar 
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amb la reducció de la dificultat de mineria. Llavors, es poden obtenir més recompenses en 

temps en què la moneda cotitza a menor valor enfront monedes FIAT. 



Disseny d’una granja de mineria autosuficient de criptomonedes  Pàg. 41 

 

5. Disseny planta fotovoltaica 

Per tal d’aconseguir una bona solució en el disseny de la planta fotovoltaica, s’han considerat 

diferents escenaris i simulacions amb l’ús del software PVSyst i la base de dades 

meteorològica del mateix software PVGIS TMY.  

En tots els casos, s’ha considerat l’ús de retro-seguiment solar en els panells, ja que així s’obté 

optimitzar més l’eficiència de la planta. A més s’han utilitzat panells de potència pic 450 Wp, 

que són adients per aquest tipus de plantes fotovoltaiques i no eleven el pressupost en excés. 

També, s’han distribuït al llarg de la finca amb una distància entre panells de 6 metres, aquesta 

distància permet l’ús de retro-seguiment evitant al màxim l’ombreig entre els panells. 

5.1. Planta fotovoltaica connectada a la xarxa 

Els escenaris que s’han simulat són:  

- Simulació 1: Simulació amb orientació dels panells Nord-Sud amb panells de la marca 

Longi Solar.  

- Simulació 2: Simulació amb orientació dels panells Nord-Sud amb panells de la marca 

JA Solar. 

- Simulació 3: Simulació amb orientació dels panells Est-Oest amb panells Longi Solar. 

- Simulació 4 i 5: Simulació amb orientació dels panells Est-Oest amb panells Longi 

Solar i un autoconsum per als RIGS de mineria i per als ASICS. 

Aquests seguits de simulacions, s’han realitzat per tal d’anar prenent decisions al llarg de cada 

resultat obtingut, per tal de millorar la planta fotovoltaica. 

L’informe de resultats complet de les diferents simulacions, es pot veure en els Annexos. Per 

entendre els resultats d’aquesta simulació, els valors que es representen en les taules de 

resultats són: 
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Taula 7. Significat dels paràmetres resultants de les simulacions. 

 

5.1.1. Simulació 1 

En aquesta simulació, s’han orientat els panells Nord-Sud dins la finca i s’han distribuït al llarg 

de la finca amb l’ús de l’AutoCAD, per tal de determinar el nombre de panells que es podrien 

ubicar.  

Tal com es pot veure en la següent imatge, el nombre de panells que s’han ubicat són 384. 

Els panells se simbolitzen en blau, mentre que el perímetre roig determina el límit de la finca. 

En blau fluix trobem una bassa que està ubicada actualment a la zona, i en verd el camí 

d’accés a la finca. 

Paràmetre Significat

GlobHor Irradiació solar horitzontal global

DiffHor Irradiació solar horitzontal difusa

T_Amb Temperatura Ambient

GlobInc Irradiació incident global en el plà del col·lector

GlobEff Irradiació efectiva global corregida

EArray Energia efectiva a la sortida

E_Grid Energia injectada a la xarxa

PR Rati de rendiment

E_User Energia subministrada a l'usuari

E_Solar Energia procedent del sol

EFrGrid Energia procedent de la xarxa

E_Avail Energia solar disponible

EUnused Energia no utilitzada degut a les bateries plenes

E_Miss Energia faltant

E_Load Energia necessària per a l'usuari

SolFrac Fracció Solar (Energia utilitzada/Energia càrrega)
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Figura 14. Imatge del plànol esquemàtic de la finca amb panells orientats N-S. 

5.1.1.1. Resultats 

Els resultats principals obtinguts en aquesta simulació són: 

Taula 8. Resultats de la simulació 1. 

D’aquests resultats, es poden extreure les següents conclusions: 

- S’han produït 316,61 MWh en tot l’any, dels quals s’han injectat a la xarxa 312,00 

GlobHor DiffHor T_Amb GlobInc GlobEff EArray E_Grid PR

kWh/m² kWh/m² °C kWh/m² kWh/m² kWh kWh proporción

Gener 62,4 28,05 10,1 119,1 115,4 18539 18260 0,888

Febrer 96 28,98 9,72 164,6 160,1 25249 24894 0,875

Març 134,7 49,39 12,09 178,3 173 27234 26845 0,871

Abril 151,2 60,39 14,18 168,5 164,1 25683 25298 0,869

Maig 205,4 68,48 17,4 218,4 214,3 33161 32683 0,866

Juny 207,3 73,03 21,4 217,4 213,8 32686 32211 0,857

Juliol 223 68,18 25 235,7 231,8 34706 34202 0,84

Agost 183,9 63,44 24,56 200,1 195,8 29433 29006 0,839

Setembre 154,1 50,44 22,21 189,6 184,4 27886 27483 0,839

Octubre 113,4 40,43 16,36 171,6 166,5 25893 25524 0,861

Novembre 65,5 26,2 13,03 121,8 118,1 18726 18441 0,876

Desembre 53,8 23,66 7,99 111,1 107,9 17421 17154 0,893

Total anual 1650,6 580,68 16,21 2096,3 2045,1 316616 312000 0,861
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MWh, degut a les pèrdues de l’inversor. 

- El pitjor mes quant a producció és el desembre, seguit de gener i novembre. 

- El millor mes productiu és el juliol, seguit de maig i juny. 

5.1.2. Simulació 2 

En aquesta simulació, es mantenen gairebé tots els paràmetres anteriors, solament es canvia 

el panell per un altre de la mateixa potència pic i similars prestacions del fabricant JA Solar.  

5.1.2.1. Resultats 

Taula 9. Resultats de la simulació 2. 

D’aquests resultats, es poden extreure les següents conclusions: 

- S’han produït 314,73 MWh en tot l’any, dels quals s’han injectat a la xarxa 310,13 

MWh, a causa de les pèrdues de l’inversor.  

- Els panells fotovoltaics de JA Solar produeixen un 0,61% menys d’energia respecte 

als Longi Solar de la mateixa potència pic.  

- En les simulacions futures, s’utilitzaran els panells de Longi Solar perquè ofereixen un 

millor comportament. 

5.1.3. Simulació 3 

Referent a la tercera simulació, s’han orientat els panells Est-Oest dins la finca i s’han distribuït 

també al llarg de la finca amb l’ús de l’AutoCAD, per tal de determinar el nombre de panells 

que es podrien ubicar.  

Tal com es pot veure en la següent imatge, el nombre de panells que s’han ubicat són 367, 

tot i que per qüestions de disseny de l’inversor se’n simulen 364. Per tant, el fet d’orientar-los 

GlobHor DiffHor T_Amb GlobInc GlobEff EArray E_Grid PR

kWh/m² kWh/m² °C kWh/m² kWh/m² kWh kWh proporción

Gener 62,4 28,05 10,1 119,1 114,9 18475 18197 0,884

Febrer 96 28,98 9,72 164,6 159,3 25165 24811 0,872

Març 134,7 49,39 12,09 178,3 171,6 27062 26675 0,866

Abril 151,2 60,39 14,18 168,5 162,6 25467 25084 0,862

Maig 205,4 68,48 17,4 218,4 212,4 32912 32436 0,859

Juny 207,3 73,03 21,4 217,4 212 32458 31985 0,851

Juliol 223 68,18 25 235,7 230,1 34485 33982 0,834

Agost 183,9 63,44 24,56 200,1 194 29199 28775 0,832

Setembre 154,1 50,44 22,21 189,6 182,9 27697 27296 0,833

Octubre 113,4 40,43 16,36 171,6 165,5 25778 25410 0,857

Novembre 65,5 26,2 13,03 121,8 117,6 18658 18373 0,873

Desembre 53,8 23,66 7,99 111,1 107,4 17371 17105 0,891

Total anual 1650,6 580,68 16,21 2096,3 2030,3 314726 310129 0,856
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de manera diferent, fa disminuir la capacitat de panells a instal·lar respecte a les simulacions 

anteriors. 

 

Figura 15. Imatge del plànol esquemàtic de la finca amb panells orientats E-O. 

5.1.3.1. Resultats 

Els resultats obtinguts en aquesta simulació es representen en la següent taula: 

Taula 10. Resultats de la simulació 3. 

 

GlobHor DiffHor T_Amb GlobInc GlobEff EArray E_Grid PR

kWh/m² kWh/m² °C kWh/m² kWh/m² kWh kWh proporción

Gener 62,4 28,05 10,1 89,9 86,9 13649 13428 0,912

Febrer 96 28,98 9,72 142 138,9 21371 21064 0,906

Març 134,7 49,39 12,09 188,7 185,4 28059 27665 0,895

Abril 151,2 60,39 14,18 200,4 196,9 29173 28754 0,876

Maig 205,4 68,48 17,4 271,9 267,9 38908 38367 0,862

Juny 207,3 73,03 21,4 271,9 267,9 38287 37749 0,848

Juliol 223 68,18 25 294,6 290,7 40824 40252 0,834

Agost 183,9 63,44 24,56 245,8 242,2 34318 33837 0,841

Setembre 154,1 50,44 22,21 215,7 212,3 30666 30238 0,856

Octubre 113,4 40,43 16,36 162,5 159,3 23995 23650 0,888

Novembre 65,5 26,2 13,03 94,7 91,8 14215 13981 0,901

Desembre 53,8 23,66 7,99 76,8 73,7 11693 11490 0,913

Total anual 1650,6 580,68 16,21 2254,8 2214 325159 320474 0,868



Pàg. 46  Memòria 

 

 

Figura 16. Gràfica de l'energia produïda mensual al llarg d’un any en la simulació 3. 

Les següents conclusions que s’extrauen d’aquests resultats són: 

- L’energia generada en aquesta orientació és un 2,64% superior a l’energia generada 

utilitzant l’orientació anterior. 

- Tot i instal·lar 20 panells fotovoltaics menys en aquesta simulació, el fet de canviar 

l’orientació fa augmentar l’energia generada considerablement. Per tant, 

s’aconsegueix reduir la inversió en panells fotovoltaics, generant més energia. 

- Com es pot veure en la gràfica, els mesos de més producció són maig, juny i juliol i 

els de menys producció són novembre, desembre i gener. 

5.1.4. Simulació 4 i 5 

Aquestes simulacions, venen lligades amb els resultats de l’anterior simulació. L’energia 

produïda durant l’any és de 320,47 MWh. Es fa un càlcul de distribució d’aquesta energia en 

funció dels equips de mineria de criptomonedes que es podran fer servir. De manera que: 

𝑁º 𝐴𝑆𝐼𝐶𝑆 =  
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝐴𝑆𝐼𝐶 
=

320470 𝑘𝑊ℎ

3,068𝑘𝑊 · 24ℎ · 365𝑑
= 11,92 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑠 

Equació 1. Càlcul per al número d'ASICS. 

𝑁º 𝑅𝐼𝐺𝑆 =  
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑅𝐼𝐺 
=

320470 𝑘𝑊ℎ

0,807𝑘𝑊 · 24ℎ · 365𝑑
= 45,33 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑠 

Equació 2. Càlcul per al número de RIGs de mineria. 
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Per tant, es poden utilitzar 11 equips de mineria ASIC per la mineria de Bitcoin o bé 45 equips 

de mineria RIGS per Ethereum.  

Llavors l’energia d’autoconsum necessària horàriament, que s’ha d’ingressar al PVSyst, serà 

de: 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 ℎ𝑜𝑟à𝑟𝑖𝑎 𝐴𝑆𝐼𝐶𝑆 =  𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑖𝑎 · 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖 =

= 11 · 3,068𝑘𝑊 · 1ℎ = 33,75 𝑘𝑊ℎ 

Equació 3. Estimació consum horari ASICS de mineria. 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 ℎ𝑜𝑟à𝑟𝑖𝑎 𝑅𝐼𝐺𝑆 =  𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑖𝑎 · 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖 =

= 45 · 0,807𝑘𝑊 · 1ℎ = 36,32 𝑘𝑊ℎ 

Equació 4. Estimació consum horari RIGs de mineria. 

La demanda per tal que els equips funcionin linealment durant les 24 h i, per tant, en producció 

màxima ve donada per les següents taules: 

 

Taula 11. Demanada energètica 11 ASICS mineria. 

 

Taula 12. Demanda energètica 45 RIGS de mineria. 

A continuació, se simulen el funcionament anual amb l’opció de l’autoconsum horari de 33,75 

i de 36,32  kWh, obtenint els resultats següents. 

5.1.4.1. Resultats simulació 4 

En la simulació 4, s’ha avaluat el sistema amb el consum d’11 ASICS connectats funcionant 

24 h/365 d. 
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Taula 13. Resultats de la simulació 4. 

Els resultats s’analitzen mitjançant les gràfiques presentades a continuació. 

 

Figura 17. Gràfica comparativa entre l'energia aportada i utilitzada de la xarxa elèctrica, amb el 

consum d'ASICS de mineria mensual al llarg d'un any. 

Com es pot observar en aquesta gràfica dels resultats, l’energia injectada a la xarxa supera la 

utilitzada en els mesos de març fins al setembre. Això és degut principalment a la major 

insolació d’aquells mesos respecte als altres. Pel que fa als mesos de tardor i hivern, l’energia 

que necessita la planta de la xarxa és superior a l’energia subministrada per la planta 

fotovoltaica.  

En la gràfica següent, es veu com l’energia aportada a la xarxa és superior a l’energia 

GlobHor DiffHor T_Amb GlobInc GlobEff EArray E_User E_Solar E_Grid EFrGrid

kWh/m² kWh/m² °C kWh/m² kWh/m² kWh kWh kWh kWh kWh

Gener 62,4 28,05 10,1 89,9 86,9 13649 25147 7461 5967 17686

Febrer 96 28,98 9,72 142 138,9 21371 22714 8384 12680 14329

Març 134,7 49,39 12,09 188,7 185,4 28059 25147 10308 17356 14839

Abril 151,2 60,39 14,18 200,4 196,9 29173 24336 10888 17866 13448

Maig 205,4 68,48 17,4 271,9 267,9 38908 25147 12963 25403 12184

Juny 207,3 73,03 21,4 271,9 267,9 38287 24336 12850 24899 11486

Juliol 223 68,18 25 294,6 290,7 40824 25147 13198 27053 11949

Agost 183,9 63,44 24,56 245,8 242,2 34318 25147 12053 21784 13094

Setembre 154,1 50,44 22,21 215,7 212,3 30666 24336 10970 19268 13366

Octubre 113,4 40,43 16,36 162,5 159,3 23995 25147 9657 13993 15491

Novembre 65,5 26,2 13,03 94,7 91,8 14215 24336 7366 6616 16970

Desembre 53,8 23,66 7,99 76,8 73,7 11693 25147 6656 4833 18491

Total anual 1650,6 580,68 16,21 2254,8 2214 325159 296088 122755 197720 173333
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necessària d’aquesta. Per tant, podem dir que la planta és sostenible i tot i necessitar energia 

de la xarxa, l’energia que s’aporta al sistema elèctric és superior.  

 

Figura 18. Gràfica comparativa entre l'energia aportada i utilitzada total anual de la xarxa elèctrica, 

amb el consum d'ASICS. 

 

Figura 19. Gràfica comparativa entre l'energia solar i la utilitzada de la xarxa, amb consums d'ASICS 

mensuals durant tot un any. 
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En aquesta gràfica, podem observar l’energia solar utilitzada per l’autoconsum enfront 

l’energia utilitzada de la xarxa elèctrica. Com es pot veure, l’energia usada de la xarxa supera 

l’energia solar en l’alimentació dels equips. Per contra, com s’observa en les gràfiques 

anteriors, l’energia aportada supera l’energia utilitzada de la xarxa; per tant, s’està generant 

energia renovable que s’injecta a la xarxa elèctrica. Aquesta energia no s’usa pel fet que en 

aquells moments del dia en què es produeix, hi ha excedent d’aquesta.  

5.1.4.2. Resultats simulació 5 

Finalment en la simulació 5, s’ha avaluat el sistema amb el consum de 45 RIGS de mineria 

connectats funcionant 24 h/365 d. 

Taula 14. Resultats de la simulació 5. 

Gràfiques extretes a partir dels resultats: 

 

Figura 20. Gràfica comparativa entre l'energia aportada i utilitzada de la xarxa elèctrica, amb el 

consum de RIGS de mineria mensual al llarg d'un any. 

GlobHor DiffHor T_Amb GlobInc GlobEff EArray E_User E_Solar E_Grid EFrGrid

kWh/m² kWh/m² °C kWh/m² kWh/m² kWh kWh kWh kWh kWh

Gener 62,4 28,05 10,1 89,9 86,9 13649 27022 7890 5537 19132

Febrer 96 28,98 9,72 142 138,9 21371 24407 8938 12127 15469

Març 134,7 49,39 12,09 188,7 185,4 28059 27022 10998 16667 16024

Abril 151,2 60,39 14,18 200,4 196,9 29173 26150 11553 17201 14598

Maig 205,4 68,48 17,4 271,9 267,9 38908 27022 13822 24545 13200

Juny 207,3 73,03 21,4 271,9 267,9 38287 26150 13690 24059 12460

Juliol 223 68,18 25 294,6 290,7 40824 27022 14115 26136 12907

Agost 183,9 63,44 24,56 245,8 242,2 34318 27022 12844 20993 14178

Setembre 154,1 50,44 22,21 215,7 212,3 30666 26150 11707 18531 14443

Octubre 113,4 40,43 16,36 162,5 159,3 23995 27022 10304 13346 16719

Novembre 65,5 26,2 13,03 94,7 91,8 14215 26150 7779 6202 18371

Desembre 53,8 23,66 7,99 76,8 73,7 11693 27022 7028 4461 19994

Total anual 1650,6 580,68 16,21 2254,8 2214 325159 318163 130668 189805 187495
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Figura 21. Gràfica comparativa entre l'energia aportada i utilitzada total anual de la xarxa elèctrica, 

amb el consum de RIGS. 

 

Figura 22. Gràfica comparativa entre l'energia solar i la utilitzada de la xarxa, amb consums de RIGS 

mensuals durant tot un any. 

Com es pot veure en les gràfiques, els resultats són bastant similars a la simulació anterior. 

Tot i que en aquest cas, es requereix més energia en total i, per tant, s’utilitza més energia de 

la xarxa. Malgrat tot, no s’arriba a superar en cap cas l’energia necessària de la xarxa a la 

produïda per la planta fotovoltaica.  
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5.1.5. Conclusions de la planta connectada a la xarxa 

A continuació, es llisten un seguit de conclusions extretes de les diferents simulacions: 

- L’ús dels panells Longi Solar és més adient per aquesta aplicació, ja que resulten més 

eficients, en contra dels JA Solar. 

- L’orientació E-O supera en producció a l’orientació N-S, ambdues amb seguiment 

solar.  

- L’orientació E-O disposa de 20 panells fotovoltaics menys, a causa de la distribució 

dels panells a la finca. Per tant, permet disminuir el cost de la planta produint més 

energia. 

- Es poden instal·lar 11 equips ASICS de mineria Bitcoin o 45 equips RIG de mineria 

d’Ethereum, sense que l’energia injectada a la xarxa superi a l’energia utilitzada 

d’aquesta. 

- L’energia solar usada és inferior a l’energia necessària de la xarxa. Per contra, s’injecta 

més energia a la xarxa de la que es necessita d’aquesta. 

- L’excedent d’energia que s’injecta a la xarxa, es pot computar com un ingrés extra a 

part de la producció de criptomonedes. 

5.2. Planta fotovoltaica independent 

Utilitzant els resultats i conclusions de la planta dissenyada anteriorment, es fa un estudi de la 

viabilitat i el disseny per una planta fotovoltaica independent amb bateries. S’estudiaran 

diferents variants, tant de bateries com de càrregues per tal d’optimitzar la planta i estudiar el 

comportament al llarg dels mesos. 

Per tal de partir d’un punt d’origen, s’agafa com a indicador el mes amb menys producció 

solar, el qual és desembre amb una producció aproximada d’11490 kWh. Seguidament, es fa 

una anàlisi dels ASICS de mineria que es podrien instal·lar amb aquesta energia mensual. 

𝑁º 𝐴𝑆𝐼𝐶𝑆 =  
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝐴𝑆𝐼𝐶 
=

11490 𝑘𝑊ℎ

3,068𝑘𝑊 · 24ℎ · 31𝑑
= 5,04 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑠 

Equació 5. Estimació número d'ASICS per a la planta fotovoltaica independent. 

Aquest càlcul és un indicatiu i serveix únicament per establir un punt de partida en les 

simulacions.  

S’han avaluat els següents escenaris: 

- Simulació 6: S’avaluen 5 ASICS de mineria funcionant 24 h al dia durant tot l’any. 
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S’utilitzen 15 bateries de 13,8 kWh de capacitat que garanteixen 0,5 dies d’autonomia.  

- Simulació 7: S’avaluen 5 ASICS de mineria funcionant 24 h al dia durant tot l’any. 

S’utilitzen 25 bateries de 13,8 kWh de capacitat que garanteixen 1,35 dies 

d’autonomia. 

- Simulació 8: S’avaluen 6 ASICS de mineria augmentant el nombre de bateries a 50 

unitats, per tal d’estudiar el comportament si el nombre d’ASICS i bateries augmenta. 

5.2.1. Simulació 6 

Simulació de 5 ASICS en funcionament amb un conjunt de 15 bateries. 

5.2.1.1. Resultats 

Taula 15. Resultats de la simulació 6. 

 

Figura 23. Gràfica de l'energia subministrada i faltant a la planta amb 5 ASICS i 15 bateries, 

funcionant 24h/365d a l'any. 

GlobHor GlobEff E_Avail EUnused E_Miss E_User E_Load SolFrac

kWh/m² kWh/m² kWh kWh kWh kWh kWh proporción

Gener 62,4 86,9 13200 4925 3913 7500 11414 0,657

Febrer 96 138,9 20916 11166 2380 7929 10309 0,769

Març 134,7 185,3 27451 14622 1645 9768 11414 0,856

Abril 151,2 196,9 28478 15484 1604 9442 11046 0,855

Maig 205,4 267,9 38120 22101 642 10772 11414 0,944

Juny 207,3 267,9 37509 21947 562 10483 11046 0,949

Juliol 223 290,7 40028 23877 650 10763 11414 0,943

Agost 183,9 242,1 33600 19292 1332 10081 11414 0,883

Setembre 154,1 212,2 30037 16827 1458 9587 11046 0,868

Octubre 113,4 159,3 23473 12184 2251 9163 11414 0,803

Novembre 65,5 91,8 13736 5429 3868 7178 11046 0,65

Desembre 53,8 73,7 11259 3744 4541 6872 11414 0,602

Total anual 1650,6 2213,6 317806 171597 24847 109540 134387 0,815
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En la gràfica adjuntada, s’observa el comportament dels 5 ASICS al llarg de l’any, on es pot 

veure com no hi ha prou energia durant cap dels mesos, estant accentuats els mesos on hi 

ha menys producció solar. 

A continuació, s’adjunta una gràfica on es pot veure l’energia subministrada, conjuntament a 

l’energia sobrant del sistema. 

 

Figura 24. Gràfica entre l'energia subministrada i sobrant per mes, simulació 6. 

En aquesta gràfica, s’observa com sobra energia en les hores de producció solar, la qual no 

es pot aprofitar pel fet que les bateries estan al 100%. Aquesta energia es podria rendibilitzar 

si se subministrés a la xarxa. 

5.2.2. Simulació 7 

En vista dels resultats anteriors, se simula el sistema augmentant el nombre de bateries en el 

sistema. 
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5.2.2.1. Resultats 

Taula 16. Resultats de la simulació 7. 

 

Figura 25. Gràfica de l'energia subministrada i faltant a la planta amb 5 ASICS i 25 bateries, 

funcionant 24h/365d a l'any. 

Com es pot observar en la gràfica, s’aconsegueix subministrar l’energia necessària per als 

mesos centrals de l’any. Tot i això, es continua necessitant energia pels mesos on la producció 

solar és més baixa. 

GlobHor GlobEff E_Avail EUnused E_Miss E_User E_Load SolFrac

kWh/m² kWh/m² kWh kWh kWh kWh kWh proporción

Gener 62,4 86,9 13143 3453 2162 9252 11414 0,811

Febrer 96 138,9 20889 10129 191 10119 10309 1

Març 134,7 185,3 27458 15254 343 11071 11414 0,97

Abril 151,2 196,9 28521 16602 571 10474 11046 0,948

Maig 205,4 267,9 38224 24611 0 11414 11414 1

Juny 207,3 267,9 37617 24582 0 11046 11046 1

Juliol 223 290,7 40132 26543 0 11414 11414 1

Agost 183,9 242,1 33667 20707 86 11328 11414 1

Setembre 154,1 212,2 30078 17698 257 10789 11046 1

Octubre 113,4 159,3 23459 11461 330 11084 11414 0,971

Novembre 65,5 91,8 13704 4469 2260 8785 11046 0,795

Desembre 53,8 73,7 11196 1881 2452 8961 11414 0,785

Total anual 1650,6 2213,6 318088 177391 8651 125736 134387 0,936
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Figura 26. Gràfica entre l'energia subministrada i sobrant per mes, simulació 7. 

En aquesta gràfica, s’observa un comportament similar a l’anterior, tot i que l’energia 

subministrada és major pel fet que s’estan utilitzant un nombre superior de bateries. 

5.2.3. Simulació 8 

En aquesta simulació, es tenen en compte 6 ASICS de mineria i es dobla el nombre de 

bateries a 50. 

5.2.3.1. Resultats 

 

Taula 17. Resultats simulació 8. 
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GlobHor GlobEff E_Avail EUnused E_Miss E_User E_Load SolFrac

kWh/m² kWh/m² kWh kWh kWh kWh kWh proporción

Gener 62,4 86,9 13064 1258 2488 11209 13696 0,818

Febrer 96 138,9 20823 7967 86 12284 12371 0,993

Març 134,7 185,3 27401 13539 300 13396 13696 0,978

Abril 151,2 196,9 28437 14790 312 12943 13254 0,976

Maig 205,4 267,9 38189 23804 0 13696 13696 1

Juny 207,3 267,9 37585 23693 0 13254 13254 1

Juliol 223 290,7 40114 25861 0 13696 13696 1

Agost 183,9 242,1 33607 19193 0 13696 13696 1

Setembre 154,1 212,2 30026 16368 156 13099 13254 0,988

Octubre 113,4 159,3 23389 9545 217 13479 13696 0,984

Novembre 65,5 91,8 13637 2488 2670 10584 13254 0,799

Desembre 53,8 73,7 11123 222 3136 10561 13696 0,771

Total anual 1650,6 2213,6 317395 158728 9365 151898 161263 0,942
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Figura 27. Gràfica de l'energia subministrada i faltant a la planta amb 6 ASICS i 50 bateries, 

funcionant 24h/365d a l'any. 

Com es pot veure, el comportament de 6 ASICS amb 50 bateries, és molt similar al 

comportament de 5 ASICS amb 25 bateries. No s’aconsegueix un comportament on funcionin 

al 100% durant tot l’any, en cap dels casos estudiats. 

5.2.4. Conclusions de la planta independent 

- Amb l’ús de 15 bateries, s’aconsegueix subministrar un 82% de l’energia necessària 

per alimentar 5 ASICS de mineria. 

- Amb l’ús de 25 bateries, s’aconsegueix subministrar un 94% de l’energia necessària 

per alimentar 5 ASICS. En la simulació 8 on s’estudia 6 ASICS amb 50 bateries, també 

s’aconsegueix subministrar un 94% de l’energia necessària. 

- L’ús de 5 o 6 ASICS, queda lluny de la possibilitat d’implementar-ne 11 si es realitza 

la planta fotovoltaica endollada a la xarxa.  

- Hi ha entre un 50-56% d’energia que no s’utilitza en l’ús de la planta independent, pel 

fet que les bateries es troben al 100%. Per tant, s’hauria d’endollar per tal de vendre-

la i treure-li profit. 

- Aquesta energia sobrant, es podria aprofitar ficant més aparells de mineria, però això 

sol els faria funcionar durant els mesos de més producció. Aquest fet faria que no 

s’amortitzin correctament, ja que durant una bona part de l’any estaran aturats. 

- L’ús de tantes bateries, augmenta sensiblement el pressupost i poden resultar difícils 

d’amortitzar.  
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5.3. Equips necessaris 

5.3.1. Panells fotovoltaics 

S’han realitzat les proves per dos models diferents de panells fotovoltaics, escollint com a 

opció preferent els Longi Solar, a causa de la relació qualitat-preu del panell i comprovada als 

resultats en les diferents simulacions.  

Algunes característiques es poden veure en la següent taula, tot i que les fitxes tècniques 

s’adjunten als Annexos. 

 

Taula 18. Panells solars utilitzats en la simulació. 

  

Fabricant Model Fotografia Potència 

pic (W) 

Eficiència

(%) 

Preu 

(€) 

Longi 

Solar 

LR4-72 

HPH 450 

M G2 

 

450 20,7 216 

JA Solar 
JAM72-

S20-450 

 

450 20,4 224 
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5.3.2. Inversor 

 

Taula 19. 

Inversor 

utilitzat en 

les 

simulacions. 

5.3.3. Seguidor solar 

Taula 20. Exemple de seguidor solar. 

 

 

  

Fabricant Model Fotografia Potència 

(kW) 

Eficiència

(%) 

Preu 

(€) 

Sungrow SG110CX 

 

100 98,5-98,7 4660 

Fabricant Model Fotografia 

Energía 

ERCAM 

1 AXIS 

SOLAR 

TRACKER 

E19 
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5.3.4. Bateries 

Fabricant Model Fotografia Energia (kWh) Eficiència (%) Preu (€) 

BYD 

Bateria de 

liti B-BOS 

HVM 

Premium 

13,8 kWh 

 

13,8 kWh ≥ 96 8660,31 

Taula 21. Bateria utilitzada en les simulacions. 

5.3.5. Transformador elèctric 

Fabricant Model Fotografia Potència (kVA) Preu (€) 

Ormazabal 
Preforma 

pf-4 

 

Hasta 1000 +-40000 

Taula 22. Exemple de transformador elèctric. 

5.4. Càlculs elèctrics del cablejat 

Es realitzen els càlculs bàsics de cablejat elèctric, per tal de determinar un cost aproximat 

d’aquests i incloure’l en l’estudi econòmic del projecte. 

5.4.1. Entre panells i inversor -  Corrent Continu 

Per tal de dimensionar el cablejat que uneix els panells i l’inversor, s’avalua el conductor que 

uneix en sèrie els mòduls de panells fotovoltaics i el conductor que uneix els ramals de panells 

amb l’inversor. 

Es dimensionen conductors de coure segons una caiguda de tensió de l’1,5% estàndard, i es 

te en compte la secció dels conductors per escalfament o bé per caiguda de tensió màxima.  
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5.4.1.1. Secció dels conductors per escalfament 

Per als conductors entre panells fotovoltaics, es calcula la secció del conductor segons la 

intensitat de curtcircuit dels panells, que segons la fitxa tècnica pel model escollit és d’11,6 A. 

La secció es definida per la taula 1 de la ITC-BT 19 per a conductors unipolars de coure XLPE 

en contacte mutu. La secció requerida segons la taula és de 2,5 mm2. Segons fitxa tècnica 

del fabricant, els panells venen de sèrie amb un cablejat de 4 mm2. Per tant, es compleix el 

requeriment. 

Per a la connexió dels ramals de panells amb l’inversor, es té en compte també una intensitat 

de curtcircuit d’11,6 A. Per tant, segons la taula de la ITC-BT19 es podria complir amb una 

secció de 2,5 mm2. 

5.4.1.2. Secció dels conductors per caiguda de tensió  

S’aplicarà la següent fórmula per al càlcul de la caiguda de tensió en corrent continu: 

𝛥𝑉 =
2 · 𝐼 · 𝐿

𝐾 · 𝑠
 (𝑉) 

Equació 6. Caiguda de tensió en conductors de CC. 

D’on:  

- ΔV: Caiguda de tensió (V) 

- I: Intensitat (A) 

- L: longitud del cable (m) 

- s: secció del cable (mm2) 

- K: conductivitat coure (m/(Ω∙mm²)) 

S’agafa la intensitat a màxima potència dels panells fotovoltaics, la qual és la més 

desfavorable i és igual a 10,85 A.  

Per al càlcul dels panells en sèrie:  

Es calcula el voltatge a màxima potència el qual serà de 41,5 V per panell solar tal com s’indica 

en la seva fitxa tècnica. 

S’agafa també una longitud màxima entre el primer panell i l’últim de 31 m aproximadament.  

Per a una secció de 4 mm2, que és la de sèrie en els panells fotovoltaics: 
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Taula 23. Càlculs per a una secció de 4mm2 per als cables de CC. 

Per al càlcul dels panells cap a l’inversor:  

Agafant el cas més desfavorable on la longitud valdrà aproximadament 90 m. Es dissenya 

que els inversors estiguin situats a una caseta situada a 90 m de l’última cadena de panells 

fotovoltaics.  

Per tant: 

 

Taula 24. Càlculs per a una secció de 10mm2 per als cables de CC. 

I l’acumulat: 

 

Taula 25. Caiguda de tensió acumulada. 

Com es pot observar amb la secció de 10 mm2, l’acumulat entre els panells en sèrie i dels 

panells fins a l’inversor, s’aconsegueix què sigui inferior a 1,5%, el qual és el requisit per 

caiguda de tensió. Per tant, es dissenyen els cables entre panells amb secció de 4mm2 i 

els de panells fins a inversor amb secció de 10 mm2. 

5.4.2. Entre inversor i xarxa elèctrica – Corrent Altern 

La potència prevista d’instal·lació són 164 kWp, traduït a potència nominal són 142,3 kW amb 

un factor de potència 1.  

Per tal de dimensionar els conductors, se segueixen els criteris d’escalfament i de caiguda de 

tensió segons el ITC-BT 40. Aquest marca que la intensitat no sigui inferior al 125% de la 

màxima intensitat del generador. D’altra banda, es dimensionaran per tal que la caiguda de 

tensió entre els extrems del cablejat no sigui superior a un 1,5% estàndard. 

Posteriorment, es calcula la intensitat dels conductors amb la següent fórmula de distribució 

trifàsica: 

L (m) I (A) K (m/(Ω∙mm²) s (mm²) U (V) ΔV (V) ΔV1 (%)

31 10,85 56 4 581 3,003125 0,52%

L (m) I (A) K (m/(Ω∙mm²) s (mm²) U (V) ΔV (V) ΔV (%)

90 10,85 56 10 581 3,4875 0,60%

ΔV1 (%) ΔV2 (%) ΔV acumulat (%)

0,52% 0,60% 1,12%
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𝐼 =
𝑃

√3 · 𝑉 · cos 𝜑
 (𝐴) 

Equació 7. Intensitat en CA. 

D’on:  

- V: Tensió (V) 

- I: Intensitat (A) 

- P: Potència (W) 

- Cos φ: factor de potència. 

I per caiguda de tensió, el càlcul és definit per la següent fórmula: 

𝛥𝑉 =
𝑃 · 𝐿

𝐾 · 𝑠 · 𝑈𝑛
 (𝑉) 

Equació 8. Caiguda de tensió en conductors de CA. 

D’on:  

- ΔV: Caiguda de tensió (V) 

- P: Potència (W) 

- L: longitud del cable (m) 

- s: secció del cable (mm2) 

- K: conductivitat coure (m/(Ω∙mm²)) 

- Un: tensió fase-neutre (V) 

5.4.2.1. Secció dels conductors per caiguda de tensió 

S’agafen longituds aproximades que poden variar en funció de la distribució dels equips. Es 

dimensiona com si els inversors funcionessin a màxima potència, per si en un futur es vol 

ampliar la planta fotovoltaica. 

Si es dimensionen els cables dels inversors a la caixa de connexions per als dos inversors de 

100 kW, comptabilitzant que cada inversor funciona al màxim: 

 

Taula 26. Càlculs per a una secció de 50mm2 per als cables de CA. 

Després per als 200 kW totals: 

L (m) I (A) K (m/(Ω∙mm²) s (mm²)  P (kW) U (V) cos phi ΔV (V) ΔV (%)

6 144,34 56 50 100 400 1 0,536 0,134%
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Taula 27. Càlculs per a una secció de 150mm2 per als cables de CA. 

I finalment, el total acumulat: 

 

Taula 28. Caiguda de tensió acumulada. 

5.4.2.2. Secció dels conductors per escalfament 

Per tal de comprovar la secció per escalfament, els conductors han de suportar un 125% de 

la intensitat nominal segons la normativa UNE-HD 60364-5-52: 2014. 

De manera què: 

 

Taula 29. Comprovació seccions per escalfament. 

5.4.3. Estimació quantitat cablejat 

S’avalua la quantitat de cablejat en funció de les distàncies dels equips segons plànol. 

 

Taula 30. Estimació quantitats de cablejat. 

L (m) I (A) K (m/(Ω∙mm²) s (mm²)  P (kW) U (V) cos phi ΔV (V) ΔV (%)

5 288,68 56 150 200 400 1 0,298 0,074%

ΔV1 (%) ΔV2 (%) ΔV acumulat (%)

0,134% 0,074% 0,208%

Tram I línea (A) s (mm²) Ib = 1,25 Il (A) Io (A) Io>Ib

1 144,34 50 180,42 188

2 288,68 150 360,84 401

s (mm²) Corrent L (m)

4 CC 400

10 CC 700

50 CA 12

150 CA 5
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6. Estudi econòmic 

En aquest capítol, s’estudiarà la rendibilitat de la planta fotovoltaica i la venda de 

criptomonedes en funció de diferents escenaris de cotització de BTC, així com el cost del 

projecte d’enginyeria. 

A causa d’una notícia anunciada per la xarxa d’Ethereum [14] en què s’anuncia l’actualització 

de la xarxa a Eth 2.0 entre 2022 i 2023 i, per tant, esdevé la supressió de l’algoritme POW; no 

s’estudiarà la viabilitat econòmica de l’ús de RIGs de mineria.  

Per tal de realitzar la rendibilitat econòmica, s’han tingut en compte una sèrie d’hipòtesis 

comunes als escenaris que es descriuran posteriorment: 

- S’estudia la viabilitat econòmica durant els primers 10 anys, ja que analitzar en un 

horitzó superior no és realista. 

- Es té en compte una inflació anual del 4% en tots els costos i ingressos del projecte.  

- Els equips de mineria es renoven cada 3 anys. Pel fet que la dificultat de xarxa de 

Bitcoin augmenta, els equips es renoven periòdicament perquè n’apareixen de més 

potents i rendibles. S’ha tingut en compte un augment del 20% del preu en cada 

adquisició, a més de la inflació. 

- En l’any de compra dels equips de mineria, es considera que els nous ASICS de 

mineria no augmenten el consum d’energia, ja que són més eficients. A més a més, 

es té en compte que generen les mateixes criptomonedes què els ASICS anteriors en 

el principi de la seva vida útil, considerant sempre el halving de BTC.  

- Pel que fa a les recompenses, s’ha comptabilitat un augment de la dificultat en un 33% 

anual. A més a més, es te en compte el halving de BTC, pel qual la recompensa es 

redueix a la meitat cada 4 anys. Es pot veure en més detall a continuació, en el capítol 

de càlculs previs. 

- Es comptabilitza el rendiment dels ASICS a dia 19 de desembre de 2021, i s’agafa el 

valor de referència en Bitcoins amb un 1% de taxa del pool de mineria. Després, 

s’analitza la variació en euros en funció de diferents escenaris de cotització. 

- S’avaluen 3 possibles escenaris de cotització. Un primer escenari optimista on 

s’aconsegueix una capitalització de mercat similar a l’or, per a BTC al final dels 10 

anys. Un segon escenari neutre on hi ha una progressió mitjana del 20,31% anual, 

molt semblant a rendiments de fons d’inversió indexats. I finalment, un últim escenari 

negatiu on augmenta un 4%, el qual representa el valor de la inflació. 
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- S’analitzen dues estratègies en la venda de les criptomonedes, la primera és la venda 

anual de les monedes, i la segona és la venda al final dels 10 anys.  

- Es considera un 19% d’impostos a pagar en el benefici de la venda de criptomonedes. 

- Es considera un preu de compra de l’energia mitjà a 0,2 €/kWh i un preu de venda 

estàndard de 0,15 €/kWh, afectats per la inflació anual. 

- S’estimen els costos d’instal·lació i dels seguidors solars, basats en consultes 

realitzades a instal·ladors.  

- S’estimen els costos de cablejat, connectors i caixes de connexions en relació amb 

l’indicatiu dels costos del cablejat calculat, en funció de la secció i la longitud. 

6.1. Càlculs previs 

6.1.1. Estimació dificultat en la xarxa de Bitcoin 

 

Taula 31. Estudi dificultat Bitcoin 

Per tal d’estimar la variació en la dificultat dins la xarxa de Bitcoin, s’agafa els valors de la 

dificultat dels últims anys i es calcula l’increment relatiu any a any. S’observa un comportament 

que s’estabilitza al voltant del 33% d’augment anual. Per tant, s’agafa com a valor un 

increment del 33% de la dificultat anual de mineria per a les futures estimacions de 

rendibilitats.  

Any Dificultat (t) Increment

Gener 18 1,923 -

Gener 19 5,619 192%

Gener 20 13,799 146%

Gener 21 18,6 35%

Gener 22 24,272 30%

Estimació previsions - 33%

Dificultat xarxa Bitcoin
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Figura 28. Evolució de la dificultat de mineria de la xarxa de Bitcoin al llarg del temps en escala 

logarítmica.[12] 

 

6.1.2. Estimació producció de Bitcoins 

Els càlculs de producció de Bitcoins anual s’han realitzat seguint les hipòtesis que s’han 

presentat anteriorment. D’aquesta, es poden veure les produccions de BTC anuals a 

continuació: 

11 ASICS (Planta fotovoltaica connectada a la xarxa): 

 

 

Taula 32. Estimació producció anual de BTC amb 11 ASICS de mineria al llarg dels 10 anys. 

 

2022 2023 2024 2025 2026

Producció any 1 (BTC) Producció any 2 Producció any 3 Producció any 4 Producció any 5

2,1956 1,65 0,62 1,0978 0,825413534

HALVING COMPRA EQUIPS

2027 2028 2029 2030 2031

Producció any 6 Producció any 7 Producció any 8 Producció any 9 Producció any 10

0,62061168 0,233312661 0,5489 0,412706767 0,31030584

HALVING COMPRA EQUIPS
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5 ASICS al 82% (Planta fotovoltaica independent amb 15 bateries): 

 

 

Taula 33. Estimació producció anual de BTC amb 5 ASICS al 82% de mineria al llarg dels 10 anys. 

5 ASICS al 94% (Planta fotovoltaica independent amb 15 bateries): 

 

 

Taula 34. Estimació producció anual de BTC amb 5 ASICS al 94% de mineria al llarg dels 10 anys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 2023 2024 2025 2026

Producció any 1 (BTC) Producció any 2 Producció any 3 Producció any 4 Producció any 5

0,83832 0,63 0,24 0,41916 0,315157895

HALVING COMPRA EQUIPS

2027 2028 2029 2030 2031

Producció any 6 Producció any 7 Producció any 8 Producció any 9 Producció any 10

0,236960823 0,089083016 0,20958 0,157578947 0,118480412

HALVING COMPRA EQUIPS

2022 2023 2024 2025 2026

Producció any 1 (BTC) Producció any 2 Producció any 3 Producció any 4 Producció any 5

0,93812 0,71 0,27 0,46906 0,352676692

HALVING COMPRA EQUIPS

2027 2028 2029 2030 2031

Producció any 6 Producció any 7 Producció any 8 Producció any 9 Producció any 10

0,265170445 0,099688137 0,23453 0,176338346 0,132585222

HALVING COMPRA EQUIPS
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6.1.3. Escenaris de cotització 

A continuació, s’adjunten els càlculs pels diferents escenaris de cotització, que s’esmenten 

anteriorment en l’apartat de les hipòtesis. Aquestes cotitzacions permetran avaluar les 

rendibilitats del projecte en els diferents escenaris. 

 

Taula 35. Previsió d'escenari de cotització optimista. 

Any Cotització (€)
Variació 

Tant per u
Variació (%)

Gener 18 11391 - -

Gener 19 3372 0,3 -70,4%

Gener 20 6223 1,85 84,5%

Gener 21 24028 2,86 286,1%

Gener 22 41708 1,74 73,6%

Previsió any 1 79245,20 1,9 90%

Previsió any 2 134716,84 1,7 70%

Previsió any 3 202075,26 1,5 50%

Previsió any 4 282905,36 1,4 40%

Previsió any 5 367776,97 1,3 30%

Previsió any 6 404554,67 1,1 10%

Previsió any 7 445010,14 1,1 10%

Previsió any 8 462810,54 1,04 4%

Previsió any 9 481322,96 1,04 4%

Previsió any 10 500575,88 1,04 4%

Variació preu BTC

Escenari positiu

Previsions
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Taula 36. Previsió d'escenari de cotització neutre. 

 

Taula 37. Previsió d'escenari de cotització pessimista. 

Any Cotització (€)
Variació (Tant 

per u)
Variació (%)

Gener 18 11391 - -

Gener 19 3372 0,3 -70,4%

Gener 20 6223 1,85 84,5%

Gener 21 24028 2,86 286,1%

Gener 22 41708 1,74 73,6%

Previsió any 1 54220,40 1,3 30%

Previsió any 2 70486,52 1,3 30%

Previsió any 3 91632,48 1,3 30%

Previsió any 4 109958,97 1,2 20%

Previsió any 5 131950,77 1,2 20%

Previsió any 6 158340,92 1,2 20%

Previsió any 7 182092,06 1,15 15%

Previsió any 8 209405,86 1,15 15%

Previsió any 9 240816,74 1,15 15%

Previsió any 10 264898,42 1,1 10%

Previsions

Variació preu BTC

Escenari neutre

Any Cotització (€)
Variació (Tant 

per u)
Variació (%)

Gener 18 11391 - -

Gener 19 3372 0,3 -70,4%

Gener 20 6223 1,85 84,5%

Gener 21 24028 2,86 286,1%

Gener 22 41708 1,74 73,6%

Previsió any 1 43376,32 1,04 4%

Previsió any 2 45111,37 1,04 4%

Previsió any 3 46915,83 1,04 4%

Previsió any 4 48792,46 1,04 4%

Previsió any 5 50744,16 1,04 4%

Previsió any 6 52773,93 1,04 4%

Previsió any 7 54884,88 1,04 4%

Previsió any 8 57080,28 1,04 4%

Previsió any 9 59363,49 1,04 4%

Previsió any 10 61738,03 1,04 4%

Previsions

Variació preu BTC

Escenari negatiu
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6.2. Rendibilitat de la planta connectada a la xarxa 

6.2.1. Escenari optimista 

6.2.1.1. Venda anual de BTC 

 

Taula 38. Escenari optimista. Balanços anuals en euros. Venda anual de BTC. 

6.2.1.2. Acumulació 10 anys i venda de BTC posterior 

 

Taula 39. Escenari optimista. Balanç total amb venda per acumulació. 

Inversió inicial Gener 23 Gener 24 Gener 25 Gener 26 Gener 27 Gener 28 Gener 29 Gener 30 Gener 31 Gener 32

Costos

ASICS mineria 118336,75 159735,30 215616,59

Panells fotovoltaics 78624,00

Trackers seguiment solar 150000,00

Inversors 9320,00

Terreny 0,00

Instal·lació planta 40000,00

Cablejat i connexions 10000,00

Transformador elèctric 40000,00

Electricitat 0,00 34660,00 36046,40 37488,26 38987,79 40547,30 42169,19 43855,96 45610,20 47434,60 49331,99

Manteniment 0,00 2000,00 2080,00 2163,20 2249,73 2339,72 2433,31 2530,64 2631,86 2737,14 2846,62

TOTAL COSTOS 446280,75 36660,00 38126,40 39651,46 200972,81 42887,01 44602,50 46386,60 263858,65 50171,74 52178,61

Ingressos

Generació BTC 2,20 1,65 0,62 1,10 0,83 0,62 0,23 0,55 0,41 0,31

Estimació cotització BTC/EUR 79245,20 134716,84 202075,26 282905,36 367776,97 404554,67 445010,14 462810,54 481322,96 500575,88

Generació Euros 173990,76 222394,21 125410,27 310573,51 303568,09 251071,35 103826,50 254036,71 198645,24 155331,62

Venda d'electricitat 29658,00 30844,32 32078,09 33361,22 34695,67 36083,49 37526,83 39027,90 40589,02 42212,58

Venda ASICS antics 23667,35 31947,06

TOTAL INGRESSOS                 
(Venda BTC a finals de cada any)

203648,76 253238,53 157488,36 367602,08 338263,76 287154,85 141353,33 325011,67 239234,27 197544,20

Impostos venta de 

criptomonedes
33058,24 42254,90 23827,95 59008,97 57677,94 47703,56 19727,03 48266,97 37742,60 29513,01

BALANÇ ANUAL -446280,75 -312350,23 -139493,01 -45484,05 62136,24 299835,04 494683,84 569923,54 582809,59 734129,52 849982,10

ESCENARI POSITIU A FAVOR DE LA TENDÈNCIA (EN 10 ANYS ARRIBAR A CAPITALITZACIÓ DE MERCAT APROXIMADA A L'OR)

TOTAL COSTOS 1261776,52

Ingressos

Generació BTC 8,52

Estimació cotització BTC/EUR 500575,88

Generació Euros 4262948,89

Venda d'electricitat 356077,13

Venda ASICS antics 55614,41

TOTAL INGRESSOS
4674640,42

Impostos venta de 

criptomonedes 809960,29

BALANÇ TOTAL 2602903,61

Acumulació de BTC
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6.2.2. Escenari neutre 

6.2.2.1. Venda anual de BTC 

 

Taula 40. Escenari neutre. Balanços anuals en euros. Venda anual de BTC. 

6.2.2.2. Acumulació 10 anys i venda de BTC posterior 

 

Taula 41. Escenari neutre. Balanç total amb venda per acumulació. 

Inversió inicial Gener 23 Gener 24 Gener 25 Gener 26 Gener 27 Gener 28 Gener 29 Gener 30 Gener 31 Gener 32

Costos

ASICS mineria 118336,75 159735,30 215616,59

Panells fotovoltaics 78624,00

Trackers seguiment solar 150000,00

Inversors 9320,00

Terreny 0,00

Instal·lació planta 40000,00

Cablejat 10000,00

Transformador elèctric 40000,00

Electricitat 0,00 34660,00 36046,40 37488,26 38987,79 40547,30 42169,19 43855,96 45610,20 47434,60 49331,99

Manteniment 0,00 2000,00 2080,00 2163,20 2249,73 2339,72 2433,31 2530,64 2631,86 2737,14 2846,62

TOTAL COSTOS 446280,75 36660,00 38126,40 39651,46 200972,81 42887,01 44602,50 46386,60 263858,65 50171,74 52178,61

Ingressos

Generació BTC 2,20 1,65 0,62 1,10 0,83 0,62 0,23 0,55 0,41 0,31

Estimació cotització BTC/EUR 54220,40 70486,52 91632,48 109958,97 131950,77 158340,92 182092,06 209405,86 240816,74 264898,42

Generació Euros 119046,31 116361,06 56868,18 120712,96 108913,95 98268,22 42484,38 114942,88 99386,70 82199,53

Venda d'electricitat 29658,00 30844,32 32078,09 33361,22 34695,67 36083,49 37526,83 39027,90 40589,02 42212,58

Venda ASICS antics 23667,35 31947,06

TOTAL INGRESSOS                 
(Venda BTC a finals de cada any)

148704,31 147205,38 88946,28 177741,53 143609,61 134351,72 80011,21 185917,84 139975,72 124412,11

Impostos venta de 

criptomonedes
22618,80 22108,60 10804,96 22935,46 20693,65 18670,96 8072,03 21839,15 18883,47 15617,91

BALANÇ ANUAL -446280,75 -356855,24 -269884,86 -231395,00 -277561,75 -197532,80 -126454,54 -100901,96 -200681,91 -129761,40 -73145,81

ESCENARI NEUTRE A FAVOR DE LA TENDÈNCIA 

TOTAL COSTOS 1261776,52

Ingressos

Generació BTC 8,52

Estimació cotització BTC/EUR 264898,42

Generació Euros 2255898,57

Venda d'electricitat 356077,13

Venda ASICS antics 55614,41

TOTAL INGRESSOS
2667590,11

Impostos venta de 

criptomonedes 428620,73

BALANÇ TOTAL 977192,86

Acumulació de BTC
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6.2.3. Escenari pessimista 

6.2.3.1. Venda anual de BTC 

 

Taula 42. Escenari pessimista. Balanços anuals en euros. Venda anual de BTC. 

6.2.3.2. Acumulació 10 anys i venda de BTC posterior 

 

Taula 43. Escenari pessimista. Balanç total amb venda per acumulació. 

Inversió inicial Gener 23 Gener 24 Gener 25 Gener 26 Gener 27 Gener 28 Gener 29 Gener 30 Gener 31 Gener 32

Costos

ASICS mineria 118336,75 159735,30 215616,59

Panells fotovoltaics 78624,00

Trackers seguiment solar 150000,00

Inversors 9320,00

Terreny 0,00

Instal·lació planta 40000,00

Cablejat 10000,00

Transformador elèctric 40000,00

Electricitat 0,00 34660,00 36046,40 37488,26 38987,79 40547,30 42169,19 43855,96 45610,20 47434,60 49331,99

Manteniment 0,00 2000,00 2080,00 2163,20 2249,73 2339,72 2433,31 2530,64 2631,86 2737,14 2846,62

TOTAL COSTOS 446280,75 36660,00 38126,40 39651,46 200972,81 42887,01 44602,50 46386,60 263858,65 50171,74 52178,61

Ingressos

Generació BTC 2,20 1,65 0,62 1,10 0,83 0,62 0,23 0,55 0,41 0,31

Estimació cotització BTC/EUR 43376,32 45111,37 46915,83 48792,46 50744,16 52773,93 54884,88 57080,28 59363,49 61738,03

Generació Euros 95237,05 74471,08 29116,51 53564,36 41884,92 32752,11 12805,34 31331,36 24499,71 19157,67

Venda d'electricitat 29658,00 30844,32 32078,09 33361,22 34695,67 36083,49 37526,83 39027,90 40589,02 42212,58

Venda ASICS antics 23667,35 31947,06

TOTAL INGRESSOS                 
(Venda BTC a finals de cada any)

124895,05 105315,40 61194,60 110592,93 76580,58 68835,61 50332,17 102306,33 65088,73 61370,25

Impostos venta de 

criptomonedes
18095,04 14149,50 5532,14 10177,23 7958,13 6222,90 2433,01 5952,96 4654,95 3639,96

BALANÇ ANUAL -446280,75 -376140,74 -323101,25 -307090,24 -407647,35 -381911,92 -363901,71 -362389,15 -529894,43 -519632,38 -514080,69

ESCENARI NEGATIU EN CONTRA DE LA TENDÈNCIA (NOMÉS AUGMENTA EN FUNCIÓ DE LA INFLACIÓ)

TOTAL COSTOS 1261776,52

Ingressos

Generació BTC 8,52

Estimació cotització BTC/EUR 61738,03

Generació Euros 525766,56

Venda d'electricitat 356077,13

Venda ASICS antics 55614,41

TOTAL INGRESSOS 937458,10

Impostos venta de 

criptomonedes 99895,65

BALANÇ TOTAL -424214,07

Acumulació de BTC
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6.3. Rendibilitat de la planta independent – Combinació 5 

ASICS amb 15 bateries 

6.3.1. Escenari optimista 

6.3.1.1. Venda anual de BTC 

 

Taula 44. Escenari optimista. Balanços anuals en euros. Venda anual de BTC. 

6.3.1.2. Acumulació 10 anys i venda de BTC posterior 

 

Taula 45. Escenari optimista. Balanç total amb venda per acumulació. 

Inversió inicial Gener 23 Gener 24 Gener 25 Gener 26 Gener 27 Gener 28 Gener 29 Gener 30 Gener 31 Gener 32

Costos

ASICS mineria 54171,25 73122,35 98703,23

Panells fotovoltaics 78624,00

Trackers seguiment solar 150000,00

Bateries 129900,00

Inversors 9320,00

Terreny 0,00

Instal·lació planta 40000,00

Cablejat 10000,00

Transformador elèctric 40000,00

Manteniment 0,00 2000,00 2080,00 2163,20 2249,73 2339,72 2433,31 2530,64 2631,86 2737,14 2846,62

TOTAL COSTOS 512015,25 2000,00 2080,00 2163,20 75372,07 2339,72 2433,31 2530,64 101335,10 2737,14 2846,62

Ingressos

Generació BTC 0,82 0,62 0,23 0,41 0,31 0,23 0,09 0,20 0,15 0,12

Estimació cotització BTC/EUR 79245,20 134716,84 202075,26 282905,36 367776,97 404554,67 445010,14 462810,54 481322,96 500575,88

Generació Euros 64851,10 82892,39 46743,83 115759,22 113148,11 93581,14 38698,97 94686,41 74040,50 57896,33

Venda d'electricitat 25739,55 26769,13 27839,90 28953,49 30111,63 31316,10 32568,74 33871,49 35226,35 36635,41

Venda ASICS antics 10834,25 14624,47

TOTAL INGRESSOS                 
(Venda BTC a finals de cada any) 90590,65 109661,52 74583,72 155546,96 143259,74 124897,24 71267,71 143182,37 109266,85 94531,74

Impostos venta de 

criptomonedes 12321,71 15749,55 8881,33 21994,25 21498,14 17780,42 7352,80 17990,42 14067,70 11000,30

BALANÇ ANUAL -512015,25 -435746,31 -343914,34 -280375,15 -222194,51 -102772,63 1910,89 63295,15 87152,01 179614,03 260298,84

ESCENARI POSITIU A FAVOR DE LA TENDÈNCIA (EN 10 ANYS ARRIBAR A CAPITALITZACIÓ DE MERCAT APROXIMADA A L'OR)

TOTAL COSTOS 707853,05

Ingressos

Generació BTC 3,17

Estimació cotització BTC/EUR 500575,88

Generació Euros 1588917,31

Venda d'electricitat 309031,79

Venda ASICS antics 25458,72

TOTAL INGRESSOS
1923407,83

Impostos venta de 

criptomonedes 301894,29

BALANÇ TOTAL 913660,49

Acumulació de BTC
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6.3.2. Escenari neutre 

6.3.2.1. Venda anual de BTC 

 

Taula 46. Escenari neutre. Balanços anuals en euros. Venda anual de BTC. 

6.3.2.2. Acumulació 10 anys i venda de BTC posterior 

 

Taula 47. Escenari neutre. Balanç total amb venda per acumulació. 

Inversió inicial Gener 23 Gener 24 Gener 25 Gener 26 Gener 27 Gener 28 Gener 29 Gener 30 Gener 31 Gener 32

Costos

ASICS mineria 54171,25 73122,35 98703,23

Panells fotovoltaics 78624,00

Trackers seguiment solar 150000,00

Bateries 129900,00

Inversors 9320,00

Terreny 0,00

Instal·lació planta 40000,00

Cablejat 10000,00

Transformador elèctric 40000,00

Manteniment 0,00 2000,00 2080,00 2163,20 2249,73 2339,72 2433,31 2530,64 2631,86 2737,14 2846,62

TOTAL COSTOS 512015,25 2000,00 2080,00 2163,20 75372,07 2339,72 2433,31 2530,64 101335,10 2737,14 2846,62

Ingressos

Generació BTC 0,82 0,62 0,23 0,41 0,31 0,23 0,09 0,20 0,15 0,12

Estimació cotització BTC/EUR 54220,40 70486,52 91632,48 109958,97 131950,77 158340,92 182092,06 209405,86 240816,74 264898,42

Generació Euros 44371,81 43370,94 21196,32 44993,01 40595,20 36627,25 15835,09 42842,35 37044,13 30638,01

Venda d'electricitat 25739,55 26769,13 27839,90 28953,49 30111,63 31316,10 32568,74 33871,49 35226,35 36635,41

Venda ASICS antics 10834,25 14624,47

TOTAL INGRESSOS                 
(Venda BTC a finals de cada any) 70111,36 70140,07 49036,22 84780,76 70706,83 67943,35 48403,83 91338,31 72270,49 67273,41

Impostos venta de 

criptomonedes 8430,64 8240,48 4027,30 8548,67 7713,09 6959,18 3008,67 8140,05 7038,39 5821,22

BALANÇ ANUAL -512015,25 -452334,54 -392514,94 -349669,23 -348809,22 -288155,19 -229604,33 -186739,80 -204876,64 -142381,68 -83776,11

ESCENARI NEUTRE A FAVOR DE LA TENDÈNCIA 

TOTAL COSTOS 707853,05

Ingressos

Generació BTC 3,17

Estimació cotització BTC/EUR 264898,42

Generació Euros 840834,92

Venda d'electricitat 309031,79

Venda ASICS antics 25458,72

TOTAL INGRESSOS
1175325,44

Impostos venta de 

criptomonedes 159758,64

BALANÇ TOTAL 307713,76

Acumulació de BTC
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6.3.3. Escenari pessimista 

6.3.3.1. Venda anual de BTC 

 

Taula 48. Escenari pessimista. Balanços anuals en euros. Venda anual de BTC. 

6.3.3.2. Acumulació 10 anys i venda de BTC posterior 

 

Taula 49. Escenari pessimista. Balanç total amb venda per acumulació. 

Inversió inicial Gener 23 Gener 24 Gener 25 Gener 26 Gener 27 Gener 28 Gener 29 Gener 30 Gener 31 Gener 32

Costos

ASICS mineria 54171,25 73122,35 98703,23

Panells fotovoltaics 78624,00

Trackers seguiment solar 150000,00

Bateries 129900,00

Inversors 9320,00

Terreny 0,00

Instal·lació planta 40000,00

Cablejat 10000,00

Transformador elèctric 40000,00

Manteniment 0,00 2000,00 2080,00 2163,20 2249,73 2339,72 2433,31 2530,64 2631,86 2737,14 2846,62

TOTAL COSTOS 512015,25 2000,00 2080,00 2163,20 75372,07 2339,72 2433,31 2530,64 101335,10 2737,14 2846,62

Ingressos

Generació BTC 0,82 0,62 0,23 0,41 0,31 0,23 0,09 0,20 0,15 0,12

Estimació cotització BTC/EUR 43376,32 45111,37 46915,83 48792,46 50744,16 52773,93 54884,88 57080,28 59363,49 61738,03

Generació Euros 35497,45 27757,40 10852,52 19964,90 15611,65 12207,61 4772,90 11678,05 9131,71 7140,59

Venda d'electricitat 25739,55 26769,13 27839,90 28953,49 30111,63 31316,10 32568,74 33871,49 35226,35 36635,41

Venda ASICS antics 10834,25 14624,47

TOTAL INGRESSOS                 
(Venda BTC a finals de cada any) 61237,00 54526,53 38692,41 59752,64 45723,28 43523,70 37341,64 60174,02 44358,06 43775,99

Impostos venta de 

criptomonedes 6744,51 5273,91 2061,98 3793,33 2966,21 2319,45 906,85 2218,83 1735,03 1356,71

BALANÇ ANUAL -512015,25 -459522,77 -412350,14 -377882,91 -397295,67 -356878,32 -318107,36 -284203,21 -327583,12 -287697,22 -248124,57

ESCENARI NEGATIU EN CONTRA DE LA TENDÈNCIA (NOMÉS AUGMENTA EN FUNCIÓ DE LA INFLACIÓ)

TOTAL COSTOS 707853,05

Ingressos

Generació BTC 3,17

Estimació cotització BTC/EUR 61738,03

Generació Euros 195967,54

Venda d'electricitat 309031,79

Venda ASICS antics 25458,72

TOTAL INGRESSOS
530458,05

Impostos venta de 

criptomonedes 37233,83

BALANÇ TOTAL -214628,83

Acumulació de BTC
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6.4. Rendibilitat de la planta independent – Combinació 5 

ASICS amb 25 bateries 

6.4.1. Escenari optimista 

6.4.1.1. Venda anual de BTC 

 

Taula 50. Escenari optimista. Balanços anuals en euros. Venda anual de BTC. 

6.4.1.2. Acumulació 10 anys i venda de BTC posterior 

 

Taula 51. Escenari optimista. Balanç total amb venda per acumulació. 

Inversió inicial Gener 23 Gener 24 Gener 25 Gener 26 Gener 27 Gener 28 Gener 29 Gener 30 Gener 31 Gener 32

Costos

ASICS mineria 54171,25 73122,35 98703,23

Panells fotovoltaics 78624,00

Trackers seguiment solar 150000,00

Bateries 216500,00

Inversors 9320,00

Terreny 0,00

Instal·lació planta 40000,00

Cablejat 10000,00

Transformador elèctric 40000,00

Manteniment 0,00 2000,00 2080,00 2163,20 2249,73 2339,72 2433,31 2530,64 2631,86 2737,14 2846,62

TOTAL COSTOS 598615,25 2000,00 2080,00 2163,20 75372,07 2339,72 2433,31 2530,64 101335,10 2737,14 2846,62

Ingressos

Generació BTC 0,94 0,71 0,27 0,47 0,35 0,27 0,10 0,23 0,18 0,13

Estimació cotització BTC/EUR 79245,20 134716,84 202075,26 282905,36 367776,97 404554,67 445010,14 462810,54 481322,96 500575,88

Generació Euros 74341,51 95022,98 53584,39 132699,59 129706,37 107275,94 44362,23 108542,96 84875,70 66368,96

Venda d'electricitat 26608,65 27673,00 28779,92 29931,11 31128,36 32373,49 33668,43 35015,17 36415,77 37872,41

Venda ASICS antics 10834,25 14624,47

TOTAL INGRESSOS                 
(Venda BTC a finals de cada any) 100950,16 122695,97 82364,30 173464,95 160834,72 139649,43 78030,66 158182,59 121291,47 104241,37

Impostos venta de 

criptomonedes 14124,89 18054,37 10181,03 25212,92 24644,21 20382,43 8428,82 20623,16 16126,38 12610,10

BALANÇ ANUAL -598615,25 -513789,98 -411228,37 -341208,30 -268328,35 -134477,55 -17643,85 49427,35 85651,68 188079,63 276864,28

ESCENARI POSITIU A FAVOR DE LA TENDÈNCIA (EN 10 ANYS ARRIBAR A CAPITALITZACIÓ DE MERCAT APROXIMADA A L'OR)

TOTAL COSTOS 794453,05

Ingressos

Generació BTC 3,64

Estimació cotització BTC/EUR 500575,88

Generació Euros 1821441,80

Venda d'electricitat 319466,30

Venda ASICS antics 25458,72

TOTAL INGRESSOS
2166366,82

Impostos venta de 

criptomonedes 346073,94

BALANÇ TOTAL 1025839,83

Acumulació de BTC
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6.4.2. Escenari neutre 

6.4.2.1. Venda anual de BTC 

 

Taula 52. Escenari neutre. Balanços anuals en euros. Venda anual de BTC. 

6.4.2.2. Acumulació 10 anys i venda de BTC posterior 

 

Taula 53. Escenari neutre. Balanç total amb venda per acumulació. 

Inversió inicial Gener 23 Gener 24 Gener 25 Gener 26 Gener 27 Gener 28 Gener 29 Gener 30 Gener 31 Gener 32

Costos

ASICS mineria 54171,25 73122,35 98703,23

Panells fotovoltaics 78624,00

Trackers seguiment solar 150000,00

Bateries 216500,00

Inversors 9320,00

Terreny 0,00

Instal·lació planta 40000,00

Cablejat 10000,00

Transformador elèctric 40000,00

Manteniment 0,00 2000,00 2080,00 2163,20 2249,73 2339,72 2433,31 2530,64 2631,86 2737,14 2846,62

TOTAL COSTOS 598615,25 2000,00 2080,00 2163,20 75372,07 2339,72 2433,31 2530,64 101335,10 2737,14 2846,62

Ingressos

Generació BTC 0,94 0,71 0,27 0,47 0,35 0,27 0,10 0,23 0,18 0,13

Estimació cotització BTC/EUR 54220,40 70486,52 91632,48 109958,97 131950,77 158340,92 182092,06 209405,86 240816,74 264898,42

Generació Euros 50865,24 49717,91 24298,22 51577,36 46535,96 41987,33 18152,42 49111,96 42465,23 35121,62

Venda d'electricitat 26608,65 27673,00 28779,92 29931,11 31128,36 32373,49 33668,43 35015,17 36415,77 37872,41

Venda ASICS antics 10834,25 14624,47

TOTAL INGRESSOS                 
(Venda BTC a finals de cada any) 77473,89 77390,90 53078,14 92342,72 77664,32 74360,82 51820,85 98751,59 78881,00 72994,02

Impostos venta de 

criptomonedes 9664,40 9446,40 4616,66 9799,70 8841,83 7977,59 3448,96 9331,27 8068,39 6673,11

BALANÇ ANUAL -598615,25 -532805,75 -466941,25 -420642,98 -413472,03 -346989,27 -283039,34 -237198,09 -249112,86 -181037,39 -117563,10

ESCENARI NEUTRE A FAVOR DE LA TENDÈNCIA 

TOTAL COSTOS 794453,05

Ingressos

Generació BTC 3,64

Estimació cotització BTC/EUR 264898,42

Generació Euros 963883,94

Venda d'electricitat 319466,30

Venda ASICS antics 25458,72

TOTAL INGRESSOS
1308808,96

Impostos venta de 

criptomonedes 183137,95

BALANÇ TOTAL 331217,96

Acumulació de BTC
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6.4.3. Escenari pessimista 

6.4.3.1. Venda anual de BTC 

 

Taula 54. Escenari pessimista. Balanços anuals en euros. Venda anual de BTC. 

6.4.3.2. Acumulació 10 anys i venda de BTC posterior 

 

Taula 55. Escenari pessimista. Balanç total amb venda per acumulació. 

Inversió inicial Gener 23 Gener 24 Gener 25 Gener 26 Gener 27 Gener 28 Gener 29 Gener 30 Gener 31 Gener 32

Costos

ASICS mineria 54171,25 73122,35 98703,23

Panells fotovoltaics 78624,00

Trackers seguiment solar 150000,00

Bateries 216500,00

Inversors 9320,00

Terreny 0,00

Instal·lació planta 40000,00

Cablejat 10000,00

Transformador elèctric 40000,00

Manteniment 0,00 2000,00 2080,00 2163,20 2249,73 2339,72 2433,31 2530,64 2631,86 2737,14 2846,62

TOTAL COSTOS 598615,25 2000,00 2080,00 2163,20 75372,07 2339,72 2433,31 2530,64 101335,10 2737,14 2846,62

Ingressos

Generació BTC 0,94 0,71 0,27 0,47 0,35 0,27 0,10 0,23 0,18 0,13

Estimació cotització BTC/EUR 43376,32 45111,37 46915,83 48792,46 50744,16 52773,93 54884,88 57080,28 59363,49 61738,03

Generació Euros 40692,19 31819,46 12440,69 22886,59 17896,28 13994,09 5471,37 13387,04 10468,06 8185,55

Venda d'electricitat 26608,65 27673,00 28779,92 29931,11 31128,36 32373,49 33668,43 35015,17 36415,77 37872,41

Venda ASICS antics 10834,25 14624,47

TOTAL INGRESSOS                 
(Venda BTC a finals de cada any) 67300,84 59492,46 41220,61 63651,95 49024,64 46367,58 39139,80 63026,68 46883,83 46057,96

Impostos venta de 

criptomonedes 7731,52 6045,70 2363,73 4348,45 3400,29 2658,88 1039,56 2543,54 1988,93 1555,25

BALANÇ ANUAL -598615,25 -541045,92 -489679,17 -452985,49 -469054,06 -425769,43 -384494,04 -348924,44 -389776,40 -347618,63 -305962,55

ESCENARI NEGATIU EN CONTRA DE LA TENDÈNCIA (NOMÉS AUGMENTA EN FUNCIÓ DE LA INFLACIÓ)

TOTAL COSTOS 794453,05

Ingressos

Generació BTC 3,64

Estimació cotització BTC/EUR 61738,03

Generació Euros 224645,71

Venda d'electricitat 319466,30

Venda ASICS antics 25458,72

TOTAL INGRESSOS
569570,73

Impostos venta de 

criptomonedes 42682,69

BALANÇ TOTAL -267565,00

Acumulació de BTC
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6.5. Cost del treball 

S’ha dividit el cost del treball d’enginyeria en funció dels diferents apartats del projecte i les 

hores realitzades per a cadascun d’aquests. 

 

Taula 56. Cost del projecte d'enginyeria 

 

 

 

 

GRUP REFÈRENCIA HORES (h) Preu/hora (€/h) Cost (€)

Recerca i part descriptiva 

blockchain i criptomonedes 100 4000

Estudi i aspectes tècnics mineria 60 2400

Disseny planta fotovoltaica 130 5200

Càlculs i estudi ecònomic 46 1840

Conclusions i altres apartats 12 480

Annexos 6 240

Maquetació 6 240

TOTAL 360 40 14400

Enginyer del 

projecte
40
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7. Estudi ambiental 

Primerament, val a dir que un dels objectius d’aquest projecte, és el de contribuir a reduir 

l’impacte ambiental en l’ecosistema de les criptomonedes i sobretot en Bitcoin. Ja que: 

- Actualment, la majoria de granges de mineria de criptomonedes, utilitzen fonts 

d’energia no renovables per a generar l’electricitat necessària per a la producció de 

les monedes digitals. Per tant, l’ús d’energies renovables en aquest àmbit, redueix 

l’impacte ambiental. 

- Tant en l’estudi de la planta connectada a la xarxa, com en la planta independent; es 

redueix l’impacte ambiental. En l’estudi de la planta connectada a la xarxa, s’ha 

calculat que l’energia que es necessita d’aquesta sigui inferior a la que s’injecta al llarg 

de cada any. Això, garanteix que l’impacte ambiental sigui menor, ja que s’injecta més 

energia renovable de la que es consumeix; sigui renovable o no.  

De manera quantitativa, es pot estimar que les emissions lligades a la producció d’energia en 

la xarxa elèctrica espanyola és de 0,25 kg CO2/kWh [13].  

Considerant la planta connectada a la xarxa, es consumeixen 173333 kWh/any procedents 

de xarxa elèctrica, s’estima que les emissions lligades a aquest consum són de: 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 = 173333
𝑘𝑊ℎ

𝑎𝑛𝑦
· 0,25 

𝑘𝑔 𝐶𝑂2

𝑘𝑊ℎ
= 43333,25

𝑘𝑔 𝐶𝑂2

𝑎𝑛𝑦
  

Equació 9. Càlcul emissions lligades al consum. 

D’altra banda, com s’ha comentat anteriorment, s’injecten 197720 kWh/any a la xarxa elèctrica 

procedents de l’energia solar excedent de la planta fotovoltaica dissenyada. Per tant, es pot 

estimar que es compensen unes emissions de: 

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝑑′𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 = 197720
𝑘𝑊ℎ

𝑎𝑛𝑦
· 0,25 

𝑘𝑔 𝐶𝑂2

𝑘𝑊ℎ
= 49430

𝑘𝑔 𝐶𝑂2

𝑎𝑛𝑦
  

Equació 10. Càlcul d'estalvi d'emissions lligades a la producció. 

Per tant, es pot concloure que s’estima una compensació en les emissions anuals de la xarxa 

elèctrica espanyola de: 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑐𝑖ó 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 = 49430 − 43333,25 = 6096,75 
𝑘𝑔 𝐶𝑂2

𝑎𝑛𝑦
  

Equació 11. Càlcul de compensació d'emissions. 
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Finalment, val a dir que s’estan produint criptomonedes i a més a més, existeix un superàvit 

de 6096,75 
𝑘𝑔 𝐶𝑂2

𝑎𝑛𝑦
  en compensació de les emissions de CO2. 

A escala qualitativa, s’ha de tenir en compte també les emissions en la producció dels equips 

necessaris per a la instal·lació. A més de les emissions que es generin en el muntatge. 
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8. Plànols 
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Conclusions 

Primerament, en aquest projecte s’ha assolit l’objectiu d’establir una explicació detallada de 

les definicions i conceptes de l’ecosistema de les criptomonedes i la seva tecnologia. 

Addicionalment, s’ha aconseguit detallar com es generen aquestes i els equips necessaris per 

a la mineria, els quals s'utilitzaran en la part més tècnica de l’estudi. 

En aquesta part tècnica, s’han estudiat dos tipus de dissenys de plantes fotovoltaiques, una 

connectada a la xarxa i l’altra independent. A més a més, s’han avaluat tres escenaris de 

cotització de Bitcoin per a cada modalitat de planta fotovoltaica i dues estratègies en la venda 

de les criptomonedes.  

En l’anàlisi del disseny de la planta fotovoltaica, s’han extret les següents conclusions: 

- Una orientació E-O en els panells fotovoltaics, resulta més eficient que una orientació 

N-S si es fa ús de seguiment solar.  

- S’aconsegueix subministrar més energia a la xarxa de la que es requereix en ella, per 

tant, es pot dir que la planta fotovoltaica connectada a la xarxa és sostenible. 

- En el disseny de la planta fotovoltaica independent, es poden instal·lar menys de la 

meitat dels equips de mineria que en la planta connectada a la xarxa. Això és per culpa 

del consum lineal d’aquests equips i la no-linealitat de la producció solar al llarg del 

dia.  

En l’estudi econòmic, es poden extraure les següents conclusions: 

- La rendibilitat del projecte depèn molt de la cotització futura del Bitcoin. Tant els equips 

per l’energia fotovoltaica, com els equips de mineria suposen una inversió inicial 

elevada i, per tant, fan que l’amortització com l’obtenció de beneficis estigui lligada al 

rendiment del Bitcoin al llarg dels anys. En conseqüència, és una inversió amb alt risc. 

- El fet de tenir aquest alt risc, també es tradueix en el fet que es poden obtenir grans 

beneficis si la moneda adquireix més valor al llarg del temps. 

- L’estratègia en la venda de les criptomonedes, resulta important en el rendiment al 

final dels 10 anys d’estudi. A priori, l’estratègia d’acumular i vendre al final resulta més 

interessant, ja que s’ha teoritzat que la moneda augmenta el seu valor en els tres 

escenaris que s’han estudiat. Tot i això, aquest fet fa que no es puguin obtenir 

ingressos anualment i, per tant, la inversió inicial seria molt superior.  
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- En la comparativa entre els rendiments de les dues plantes fotovoltaiques, s’observa 

que en la planta fotovoltaica independent, es poden obtenir menys beneficis que en la 

planta fotovoltaica connectada a la xarxa. En conseqüència, les pèrdues són menors; 

això, és causat perquè la mineria de criptomonedes és inferior, ja que es disposa de 

menys equips i, per tant, el risc és inferior.  

- En la comparativa entre els rendiments de les dues plantes fotovoltaiques 

independents. Es considera que la planta que consta de 25 bateries té un risc més 

elevat que la planta amb 15 bateries, ja que s’obtenen més pèrdues tant en l’escenari 

neutre com en l’escenari pessimista. Tot i que en l’escenari optimista s’observa una 

lleugera millora, no és justificable un augment tan elevat en la inversió inicial. 

- No s’han estudiat escenaris en què la moneda perd valor al llarg del temps, pel fet que 

en l’escenari pessimista on la moneda només augmenta en funció de la inflació, ja 

s’observen pèrdues en ambdues estratègies estudiades. 

- Tot i ser una inversió amb gran risc, la instal·lació de la planta fotovoltaica permet que 

si Bitcoin es devalués en excés, es pot fer un canvi en el negoci i vendre tota l’energia 

produïda al mercat elèctric. D’aquesta manera, es podrien aconseguir rendiments 

econòmics al llarg dels anys i amortitzar tots els equips. 
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Agraïments 

 

Menció especial al meu germà Sergi pels seus consells i recomanacions. 

I finalment a la família, que sempre hi és.
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