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1. OBJECTE 

L’objecte d’aquest treball de fi de grau és el disseny d’una instal·lació fotovoltaica per 

autoconsum amb optimitzadors de potència en la coberta d’una indústria tèxtil per tal 

de generar energia elèctrica que li permeti disminuir els costos energètics.  

Es dissenya la instal·lació que millor s’ajusti a les necessitats energètiques de la indústria, 

a partir  de les dades de consums horaris de la indústria durant tot un any. 

La instal·lació fotovoltaica que es projecta implantar produirà energia elèctrica que serà 

consumida per la indústria, mitjançant la injecció d’aquesta a la xarxa interior de la 

indústria, i en cas que l’energia generada sigui major que la consumida, aquesta seria 

injectada a la xarxa elèctrica, per tal de comercialitzar els excedents. 

L’ús d’aquesta energia renovable no només reduirà els costos elèctrics de la indústria 

sinó que mediambientalment també contribuirà a la reducció de les emissions de gasos 

d’efecte hivernacle.   

 

2. ABAST 

L’abast del projecte és dissenyar tota la instal·lació fotovoltaica d’una indústria tèxtil 

situada a Manresa i fer-ne també un estudi econòmic de viabilitat de la instal·lació. 

Ateses les característiques de la coberta de la indústria i les ombres que es poden 

generar pels diversos obstacles de la mateixa, la proposta d’instal·lació fotovoltaica 

inclourà optimitzadors de potència en els panells fotovoltaics. Aquesta nova tecnologia 

permet millorar el rendiment de la instal·lació quan les condicions no són 100% 

uniformes en tota la coberta.  

A l’estudi econòmic s’avaluarà la viabilitat econòmica de diferents escenaris: injecció 

zero, venda d’excedents, sense finançament aliè i l’escenari amb una subvenció per a  

instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, a l’empara del Reial Decret 

477/2021. Aquest Reial Decret forma part del pla de recuperació, transformació i 

resiliència dins de  la campanya de fons europeus anomenada “Next Generation EU”, 

que fomenta l’ús d’energies renovables per l’autoconsum energètic en tots els sectors, 

tant industrial com residencial. 
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3. CONCEPTES TEÒRICS PREVIS 

 

3.1. LA GENERACIÓ ELÈCTRICA 

Per a la generació elèctrica és necessària una font d’energia prèvia, segons la 

procedència d’aquesta energia es defineixen bàsicament dos tipus de generació 

elèctrica: 

• La generació amb energies no renovables: L’energia s’obté bàsicament de 

combustibles fòssils, com podria ser el carbó, el petroli o el gas natural,  

combustibles que un cop utilitzats no poden tornar a produir energia. 

• La generació amb energies renovables: L’energia s’obté a partir d’energies de 

caire natural com el sol, el vent, els rius, les marees, la biomassa,... 

Actualment hi ha un gran problemàtica amb l’escalfament global del planeta degut en 

gran part a l’ús d’energies no renovables, les emissions de les quals provoquen l’efecte 

hivernacle. Per aquest motiu, s’ha de potenciar l’ús de les energies renovables, per 

satisfer les necessitats energètiques i evitar així que el problema de l’escalfament global 

sigui irreversible.  

La Figura 1 mostra com cada cop les energies renovables estan prenent més 

protagonisme vers els combustibles fòssils dins de la Unió Europea. Per primera vegada, 

al 2020 l’energia produïda amb energies renovables ha estat superior a la generada pels 

combustibles fòssils. Aquest fet recalca que es va en la bona direcció per mitigar la 

problemàtica de l’escalfament del planeta, però també cal incidir que la implantació  de 

les renovables hauria de ser superior per tals d’assolir els objectius dels acords de París, 

que relleven els acords de Kyoto. 
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Figura 1.Percentatge energies renovables vers energies fòssils a la UE. Font: Ember and Agora Energiewende. 

 

Pel que fa al percentatge per països, la Figura 2 mostra el percentatge d’energia generat 

amb combustibles fòssils, l’energia nuclear, i la renovable de cada país. El millor situat 

és Suècia amb tant sols un 2% d’energia produïda amb combustibles fòssils i un 68% de 

renovables. L’estat espanyol es troba amb un 34% de combustibles fòssils i un 43% de 

renovables. 

 

 

Figura 2. Percentatge generació elèctrica per països EU. Font: Ember and Agora Energiewende. 
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3.2. LES ENERGIES RENOVABLES 

Un sinònim adient per les energies renovables podria ser el de les energies netes. Les 

principals fonts d’energia renovables són les següents: 

• Energia solar fotovoltaica: utilitza l’energia procedent del sol per obtenir energia. 

• Energia eòlica: utilitza la força del vent. 

• Energia hidràulica: utilitza l’energia dels cursos d’aigua: rius, embassaments. 

• Energia del mar: utilitza l’energia de les onades i corrents marines. 

• Energia provinent de biomassa, biogàs i residus renovables. 

• Geotèrmia: aprofita la calor interna de la terra. 

 

3.3. ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA I LA RADIACIÓ SOLAR 

L’energia solar fotovoltaica utilitza l’energia procedent del sol, la radiació solar, per 

generar electricitat. 

La radiació solar es mesura en W/m2, la radiació que arriba a la superfície de la Terra 

depèn de molts factors i és de diferents tipus: existeix la radiació directa, la difusa i la 

reflectida. La radiació global és la suma de la directa i la difusa. En la Figura 3 es 

representen gràficament aquests tres tipus de radiació. 

 

Figura 3. Tipus de radiació. Font: Sunfields Europe 

 

Aquests valor de radiació són el que es fan servir per fer càlculs estimatius de producció 

d’instal·lacions fotovoltaiques. Existeixen bases de dades de la radiació solar a nivell 

mundial com PVGIS o SOLARGIS. 

També cal tenir present tres paràmetres molt importants per determinar el grau de 

radiació que ens arriba del sol, aquests són: 
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1. La latitud, definida com l’angle en graus respecte a l’equador, 0° implica està 

posicionat en l’equador i 90° posicionat en els pols. La radiació es major quan 

més pròxim als 0° som. 

 

Figura 4. Latitud. Font Aristasur 

2. L’angle de l’alçada solar, tal com es mostra en la Figura 5 és l’angle que forma 

l’horitzó amb el sol.  

3. L’angle azimut, aquest ve definit per l’angle que forma la posició del sol respecte 

al nord, la Figura 5 també mostra aquest angle. 

 

Figura 5. Angles d'alçada solar i azimut. Font Aristasur 

S’ha de considerar també que la radiació solar no és constant durant tot l’any en una 

mateix punt de la Terra, aquests canvis són deguts a la rotació de la Terra i al seu angle 

de declinació, aquesta s’inclina 23,45° cap a cada costat durant un any, com s’indica a la 

Figura 6, aquest fet fa que l’angle d’incidència, és a dir, l’angle de l’alçada del sol i també 

la durada d’hores de sol per dia, vagi variant durant l’any sent el màxim durant el solstici 

d’estiu (el 21 de juliol al hemisferi sud) i el mínim durant el solstici d’hivern, el 21 de 

desembre.  
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Figura 6. Diferents alçades del sol degut a la declinació de la Terra. Font: Ediciones Universidad de Salamanca 

 

Aquests diversos paràmetres fan que per exemple la radiació incident a la península 

Ibèrica variï segons el punt geogràfic com s’observa a la Figura 7, com més cap al sud, és 

a dir, propers al equador, la radiació augmenta.  

 

 

Figura 7. Irradiància mitjana entre el 1983 i el 2005 [kwh/m2·dia]. Font: Agencia Española de Meteorologia (AEMET) 
i Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
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Com a exemple, la Figura 8  mostra el gràfic de la radiació global horitzontal a la ciutat 
de Lleida el 2016 extreta de la base de dades de Photovoltaic Geographical Information 
System -PVGIS- (European Commission's science and knowledge service).  

 

 

Figura 8. Dades de radiació global horitzontal a Lleida durant el 2016. Font: PVGIS (European Commission's science 
and knowledge service) 

 

3.4. EFECTE FOTOELÈCTRIC I EFECTE FOTOVOLTAIC. 

L’efecte fotoelèctric és l’encarregat de generar electricitat a través de la radiació solar. 

Aquest efecte es defineix com l’expulsió o emissió d’electrons d’un àtom d’un metall 

quan incideix una radiació electromagnètica. Aquest és el principi que regeix el efecte 

fotovoltaic.  

Una cèl·lula fotovoltaica està formada per 2 metalls semiconductors tipus P i N com 

s’il·lustra en la Figura 9, gràcies a l’efecte fotoelèctric les cèl·lules poden generar un 

corrent elèctric entre les seves dues capes.  
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Figura 9. Efecte fotoelèctric. Font: Aerotecnologia. 

Aquest corrent és de poca potència, però si s’aconsegueixen unir diverses cèl·lules en 

sèrie es pot arribar a generar un corrent prou important com per generar electricitat, 

l’agrupació de diverses cèl·lules en sèrie forma els panells solars, una de les parts 

fonamentals per la generació d’electricitat. 

 

3.5. PRINCIPALS COMPONENTS D’UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA. 

Una instal·lació fotovoltaica consta de diversos components, cadascun amb una tasca 

determinada, els principals components són: panells fotovoltaics, inversors fotovoltaics, 

optimitzadors de potència, proteccions elèctriques i sistema de monitorització, així com 

estructura de suport. 

A continuació es descriuen cadascun dels components.  

 

3.5.1. Panells fotovoltaics. 

Es poden considerar els dispositius més importants d’una planta fotovoltaica, aquests 

són els encarregats d’absorbir la radiació solar i convertir-la en energia elèctrica. Els 

panells solars estan formats per diverses cèl·lules fotovoltaiques unides en sèrie o en 

paral·lel. 

Els panells tenen diferents potències i dimensions en funció del nombre de cèl·lules. 

Actualment es fan panells de més de 2 m2 que són capaços de proporcionar potències 

entre el 400 W i els 500 W. En la Figura 10 presenta les diferents parts d’un panell 

fotovoltaic.  
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Figura 10. Parts d'un panell fotovoltaic. Font Universidad de Jaen 

Una de les dades més importants d’un panell és la seva potència, aquesta es determina 

per la quantitat d’energia que pot produir en unes determinades condicions de radiació 

anomenades STC (Standard Test Conditions). Les condicions STC són les següents 

(Kushiya, K. et al. 2009): 

1.- Radiació solar de 1000 W/m2. 

2.- Temperatura de 25 ° C 

3.- Una massa d’aire de 1,5 

Aquestes condicions són ideals i molt poques vegades es donen en una instal·lació, per 

aquest motiu es consideren unes altres condicions anomenades NOCT (nominal 

operating cell temperature) molt més pròximes a la realitat, aquestes condicions són 

(Sohani, A. i Sayyaadi, H. 2020): 

1.- Radiació solar de 800 W/m2. 

2.- Temperatura de 20 ° C 

3.- Una massa d’aire de 1,5 

4.- Velocitat del vent de 1 m/s 

Amb la següent expressió podem determinar la temperatura real que tindrà la cèl·lula 

fotovoltaica (Sohani, A. i Sayyaadi, H. 2020): 

 

• Tc= temperatura de la cèl·lula. 

• Tamb= temperatura ambient. 

• TONC=temperatura en condicions TONC (dada facilitada per el fabricant) 

• G= Irradiància (W/m2) 

La temperatura de la cèl·lula té un efecte negatiu en la potència, a major temperatura 

menor potència del panell, aquest descens es quantifica amb un paràmetre que donen 
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els fabricants generalment mesurat en %/°C, és a dir, el descens en la potència per cada 

grau centígrad per sobre dels 25°C de STC. 

Els panells generen un corrent i una tensió en contínua, el fabricants de panells 

especifiquen diferents valors en les seves fitxes tècniques, entre ells els més importants 

són: 

• VOC, voltatge en circuit obert: aquest voltatge és el que pot subministrar el panell 

desconnectat, és a dir sense cap càrrega, es mesura en volts. 

• ISC, intensitat en curtcircuit: aquest és el corrent que correspon a una tensió de 

0 volts, en curtcircuit, es mesura en ampers. 

• VMPP, voltatge al punt de màxima potència: aquesta dada del fabricant ens 

permet saber la tensió a la qual el panell produirà la màxima potència. 

Per definir el funcionament d’un panell es dibuixa la corba I-V, que representa la relació 

entre el voltatge del panell i la intensitat, la Figura 11 mostra la corba I-V que defineix el 

funcionament d’un panell solar de 235 W de potència per a diferents irradiacions a 25 ° 

C.  

 

Figura 11. Corbes IV d'un panell a diferent radiació. Font: Trina Solar. Datasheet 

S’observa que la intensitat és proporcional a la radiació, a més radiació més intensitat.  

La potència d’un panell ve definida per el producte entre la tensió i la intensitat, i tenint 

en compte la gràfica l’anterior Figura 11 també es pot representar la potència del panell 

per a cada irradiància (Figura 12). 
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Figura 12. Curva IV i potència panell solar. Font: Trina Solar. Datasheet 

Es pot observar que el panell té un punt on la potència és màxima, aquesta es dona al 

multiplicar la VMPP i la IMPP, aquest punt és el que ens interessarà que treballi el panell 

per optimitzar la producció. 

Una altra dada important sobre els panells és el factor de forma, anomenat FF, aquest 

és el quocient entre la potència màxima i el producte entre Voc i Isc: 

𝐹𝐹 =
𝑉𝑚𝑝𝑝 ∙ 𝐼𝑚𝑝𝑝

𝑉𝑜𝑐 ∙ 𝐼𝑠𝑐
 

 Ens defineix la eficiència d’un panell, un valor proper a 1 implica un molt bon rendiment, 

els valors habituals estan entre 0,7 i 0,8, en la Figura 13 es representa aquest rati: 

 

Figura 13. Factor de forma en una corba IV. Font: Technosun. 
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El rendiment d’un panell també es pot calcular com el rati entre la radiació incident i la 

potència produïda, per exemple, si tenim un panell de 2 m2 de superfície que és capaç 

de produir 415 W en condicions STC, llavors la seva eficiència és: 

 

𝜂 =
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝐴 ∙ 𝑅𝑎𝑑
=

415

2 ∙ 1000
= 0,2075 =  20,75% 

Essent: 

η : rendiment 

Pmax : potència màxima del panell. 

A : àrea del panell. 

Rad : radiació en condicions STC 

Les eficiències que podem trobar avui en dia estan entre un 17 i un 22%, aquests valors 

són deguts a que una gran part de l’energia de la radiació incident es converteix en calor, 

al voltant d’un 80%. 

 

En general, hi ha tres tipus de panells fotovoltaics: 

a. Panell de silici monocristal·lí: tenen una eficiència que pot arribar a ser del 22%, 

es caracteritzen per tenir una estructura regular, el seu cost és més elevat.  

b. Panell de silici policristal·lí: la seva eficiència pot arribar fins el 19%, són 

d’estructura regular per zones, són una mica més adients per a climes càlids ja 

que absorbeixen el calor a major velocitat que els monocristal·lins. 

c. Panell de silici amorf: té rendiments al voltant del 13%, aquest fet fa que 

necessitin molta més àrea per generar la mateixa potència que els 

monocristal·lins o policristal·lins. 

Per augmentar la potència dels panells avui en dia també s’estan fabricant panells amb 

tecnologia PERC (Passivated Emitter Rear Cell), que mitjançant la col·locació d’una capa 

reflectant a la part posterior de  la cèl·lula s’aconsegueix absorbir també la radiació que 

travessa la cèl·lula, ja aquesta retorna a la cèl·lula, obtenint un major rendiment. Una 

altra tecnologia innovadora són els panells bifacials, la principal característica d’aquests 

és que també poden absorbir la radiació bàsicament difosa i reflectida per la cara 

posterior del panell (Ghosh, S. i Yadav, R. 2021). 

Els panells solars tenen alguns desavantatges, entre els quals podem destacar: 

• Com qualsevol dispositiu té una vida útil. La vida útil  d’un panell pot ser superior 

als 30 anys si les condicions d’us són òptimes (Branker K. et al. 2011). 
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• El panell va envellint, el rendiment va baixant cada any un 0,5% (Branker K. et al. 

2011), la majoria de fabricants de panells donen una garantia de rendiment del 

80% al cap de 20 anys. Un estudi ha testat 204 panells dels quals només 35 no 

van superar la garantia del 80% al cap de 20 anys (Skoczek, A. et al. 2008). 

• Per a produir-los és necessària una important quantitat d’energia, tot i que amb 

la energia entregada per el panell durant la vida útil compensa de sobres aquesta 

energia per fabricar-los.  Per exemple el EPBT (Energy Pay Back Time), el temps 

que triga el panell en produir l’energia necessària per compensar la utilitzada per 

construir-lo, d’un panell policristal·lí instal·lat a Espanya és de entre 3,5 i 5 anys, 

depenent de la radiació (Gerbinet, S. et al. 2014). Si es té en compte una vida útil 

de mínim 25 anys el balanç és molt positiu.  

 

 

3.5.1.1 Unió de panells en sèries 

 

De la mateixa forma que les cèl·lules fotovoltaiques, els panells fotovoltaics també es 

poden unir conjuntament per formar estructures més grans. Els panells es poden unir 

de dues maneres principalment: 

 

• Unió en sèrie, els pols positius i negatius dels panells s’uneixen per formar el que 

s’anomenen strings. En aquest tipus d’unió les tensions de cada panell es sumen, 

mentre que la intensitat de tot el conjunt és la mateixa de la del panell amb la 

intensitat menor. 

La Figura 14 mostra un string format per 3 panells en sèrie. 

 

Figura 14. Unió panells en sèrie. Font: Autosolar 

La tensió del string és la suma dels 3 panells, 36 V, mentre que la intensitat es la 

mínima dels panells, 8,2 A.  

 

• Unió en paral·lel, per aquest cas els pols del mateix signe s’uneixen entre sí, com 

es mostra en la Figura 15. 
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Figura 15. Panells connectats es paral·lel. Font: Autosolar 

La Figura 15 mostra 3 panells iguals que els anteriors però en aquest cas el resultat del 

string es la suma de les intensitats de cadascun, 24,6 A, i es manté la tensió del panell 

més baix, 12 V.  

Tant en sèrie com en paral·lel es mantenen tensions i intensitats més baixes, aquest fet 

provoca que la potència total de l’string no sigui la màxima possible si hi ha una 

diferència entre els panells. Això es habitual perquè tot i que dos panells siguin del 

mateix model hi ha una tolerància d’entre un 0,5 i un 2,5% entre ells.  

Tots els panells d’un string produiran el mateix que el panell que produeix menys del 

string, en el següent exemple es pot observar com un string amb 2 panells en sèrie de la 

mateixa potència però amb petites diferències provoca una disminució en la potencia 

total. 

Mòdul 1 → Vmpp = 30 V ; Impp = 8 A 

Mòdul 2 → Vmpp = 32 V ; Impp = 7,5 A 

Els panells per separat produirien: 

PTOTAL = P1 + P2 = 30 · 8 + 32 · 7,5 = 480 W 

Els panells en sèrie produirien : 

PTOTAL  = (30 + 32) · 7,5 = 465 W 

La diferència de producció amb aquests 2 panells és de 15 watts, que representa un 

3,1% menys de producció. Aquesta circumstància passaria igualment si el string estigués 

format per panells en paral·lel.  

Aquestes diferències s’anomenen desajust (“missmatch”), i poden ser degudes a 

diferents aspectes: 

• Ombres en una part del string. 

• Brutícia en un dels panells del string. 

• Tolerància entre panells iguals. 
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• Punts calents en algun panell del string.  

Una ombra en un panell d’un string pot afectar la producció en tot el string, la Figura 16 

mostra les corbes I-V i P-V d’un string afectat per ombres (Pillai, D. et al. 2021). S’observa 

que quan hi ha ombres el com el punt de màxima potència  global del string (GMMP) 

disminueix. 

 

Figura 16. Efecte de les ombres en les corbes IV i PV. Font: Pillai, D. et al. 2021. 

 

3.5.2. Optimitzadors de potència. 

Un dels reptes de les investigacions en la generació d’energia fotovoltaica és la mitigació 

de les pèrdues en la generació fotovoltaica (Lucas de Souza, J., et al, 2019). 

El desajust provocat per una degradació desigual o ombreig parcial  no es pot eliminar 

amb els sistemes fotovoltaics convencionals basats en convertidors MPPT centralitzats; 

així doncs, es requereixen tecnologies més intel·ligents per a l'aplicació del sistema 

fotovoltaic (Sanz et al., 2011). Una de les noves tecnologies per resoldre aquest 

problema de desajust és el mòdul fotovoltaic intel·ligent (“smart photovoltaic” - SPV), 

que integra per un o més MPPT optimitzadors formats per un controlador i un 

convertidor DC/DC (corrent continu a corrent continu) (Deline, C. 2010). 
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La funció principal d'un convertidor d'optimització MPPT és fer que tot els mòduls o 

submòduls funcionen de manera independent entre ells, cada un al seu punt de 

potència màxima (MPP) (Kasper, M. et al., 2014). 

Els optimitzadors de potència es poden classificar en interiors i exteriors al mòdul 

fotovoltaic. Els optimitzadors de tipus interior s'anomenen convertidors integrats per 

submòduls DC-DC (SubMICs) i tenen la capacitat d'injectar o restar corrents per 

equilibrar les tensions de subcadena del mòdul (Olalla, C., et al, 2013), reduint així les 

pèrdues per desajust. Si no hi ha diferència entre mòduls, els SubMIC resten apagats, 

reduint les pèrdues d'inserció. Els SubMIC normalment estan inclosos al mòdul 

fotovoltaic, substituint els díodes de bypass a la caixa de connexió del mòdul fotovoltaic. 

Els optimitzadors exteriors es poden classificar entre dispositius de conversió d'energia 

total i parcials. A la conversió total, tota la potència generada pel mòdul fotovoltaic és 

convertida i adaptada pel MPPT. A la conversió parcial, només hi ha una part de la 

potència convertida, creant diferents vies per a l'energia convertida pel mòdul 

fotovoltaic. Els dispositius amb conversió total, a la vegada, es poden classificar en 

connexió en sèrie o connexió en paral·lel. A la pràctica, la connexió en sèrie és la més 

utilitzada, atès que les tensions a la sortida de cada convertidor es sumen, mantenint el 

mateix corrent, amb la qual cosa el sistema té una major seguretat i un cost inferior amb 

components (centrals i inversors), ja que hi haurà un corrent més petit, al contrari del 

que passa amb la connexió en paral·lel. Els de conversió parcial es classifiquen en 

connexió en sèrie i connexió en paral·lel. La conversió parcial pretén millorar l'eficiència 

global i la densitat de potència de l'etapa DC/DC en comparació amb la conversió total. 

Els convertidors més comercialitzats són els de conversió total (De Souza, J.L. et al, 

2019). 

 

 

Figura 17. Classificació dels optimitzadors de potència (De Souza, J.L. et al, 2019) 
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La seva funció principal és augmentar l'extracció d’energia del sistema mitjançant la 

realització del seguiment MPP dedicat pel mòdul al qual està connectat. La Figura 18 

mostra una imatge d’un popular optimitzador disponible al mercat. L'optimitzador de 

potència està connectat a un mòdul únic. Aleshores, la seva sortida es connecta en sèrie 

amb altres dispositius, tal com es mostra a la Figura 18. Llavors, la sortida d'aquesta 

interconnexió en sèrie es suma i s’alimenta a l'inversor (Mehedi, I.M., et al, 2021). 

 

 

Figura 18.Optimitzador de potència connectat en sèrie. Font (Mehedi, I.M., et al, 2021). 

La Taula 1 mostra les principals característiques dels optimitzadors de potència que es 

comercialitzen actualment (Mehedi, I.M., et al, 2021). Actualment, ja es  comercialitzen 

optimitzadors de potència per part de les empreses Solaredge, Tigo Energy, Huawei, 

Alencon i SMA. 

Taula 1. Característiques optimitzadors de potència. Font: (Mehedi, I.M., et al, 2021). 
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En una instal·lació tradicional de strings si algun panell té alguna ombra o baixada de 

rendiment afecta a la resta de panells, en el cas d’utilitzar optimitzadors això no succeeix 

per que cada panell aporta la energia de forma independent, la Figura 19 mostra aquest 

efecte positiu dels optimitzadors de potència. 

 

 

Figura 19. Diferència entre sistema tradicional i un amb optimitzadors. Font: Solaredge. 

 

Els principals motius que poden causar aquest efecte són: 

• Ombres produïdes per alguna estructura en la coberta com poden ser 

xemeneies, exutoris, instal·lacions de climatització o antenes. 

• Restes de fulles. 

• Excrements d’aus. 

• Restes de neu. 

• Possibles ombres generades en el futur per la vegetació. 

• Brutícia en la superfície del panell. 

Diversos estudis es centren en l'optimització del rendiment d’instal·lacions  

fotovoltaiques en condicions d'ombreig parcial. Aquests estudis es poden classificar en 

3 categories (Baka, M., et al, 2019): 

1. Estudis centrats en la millora dels components del sistema, com per exemple 

l'eficiència de les cèl·lules solars i la resistència de les interconnexions, millora de 

l'eficiència global del sistema fotovoltaic per a qualsevol tipus de condicions de 

funcionament. Diverses articles es centren en la millora del seguiment del punt de 

màxima potència (MPPT), amb l'objectiu de millorar la velocitat i la precisió, mentre 

que d’altres es basen en l'optimització dels díodes de bypass, que prevenen el biaix 

invers de les cèl·lules fotovoltaiques i eviten l'anomenat punt calent. 

2. Estudis basats en l’alteració de la interconnexió del sistema fotovoltaic, sense 

afegir cap element nou a la matriu. En condicions normals, les connexions en sèrie 

de les cèl·lules al mòdul i la connexió en sèrie dels mateixos mòduls donen els 
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rendiments òptims atès que el corrent del sistema no pot superar la produïda per 

una sola cel·la, així les pèrdues resistives es minimitzen. Malgrat això, en condicions 

no uniformes, alterant la configuració del sistema fotovoltaic amb una combinació 

de connexions en sèrie i paral·lel es pot millorar el rendiment global. 

3. Estudis enfocats en la introducció d’elements addicionals a la matriu 

fotovoltaica. En els estudis centrats en la millora dels components del sistema i en 

els basats en l’alteració de la interconnexió del sistema fotovoltaic, la presència 

d'elements de bypass implica que, en condicions no uniformes, qualsevol part de la 

matriu funcioni per sota de l’òptim o que una altra part es salti. L’addició d'elements 

en configuracions estàtiques del sistema fotovoltaic inclouen la distribució del 

seguiment MPPT (Olalla et al., 2014), com ara els optimitzadors de potència, i micro-

inversors en diferents nivells de la matriu fotovoltaica (Pragallapati i Agarwal, 2013)  

 

Dins d’aquest tercer tipus s’han realitzat diversos estudis per tal d’avaluar si els 

optimitzadors són capaços d’incrementar el rendiment fotovoltaic en els casos 

d’ombreig parcial, entre els quals destaquen els següents: 

Un primer estudi conclou que el potencial de guany d'energia en matrius no ombrejades 

era < 1% per a tots dels casos, però en matrius ombrejades va augmentar fins al 3%-16% 

per DMPPT a nivell de panell i 7%–30% per a DMPPT a nivell de cel·la, amb millor resultat 

lleugerament més grans en climes que reben més sol al llarg de l'any. A les simulacions, 

els optimitzadors, van poder recuperar el 34-42% de l'energia perduda a causa de 

l’ombreig parcial (MacAlpine, S., 2013). 

Un estudi conclou que a causa de l’ombrejat parcial s’experimenta una pèrdua de 

potència mitjana del 8,3%, que hauria augmentat fins al 13% si els sistemes no 

estiguessin equipats amb optimitzadors a nivell de panell. S'estima doncs que, de 

mitjana, el 36% de la potència perduda per l'ombrejat parcial s'ha recuperat mitjançant 

l'ús d’optimitzadors de potència a nivell de mòdul (Hanson, A. J., et al 2014). Mentre que 

en un altre estudi van concloure que en condicions d'ombra parcial, es pot recuperar 

entre el 10% i el 30% de la pèrdua de rendiment anual o més, depenent de les 

configuracions del sistema, tipus de dispositius i algorismes de control utilitzats (Maity, 

S. i Varaprasad, M. 2017).  

Un estudi més recent compara diferents sistemes d’optimitzadors de potència en 

diferents ubicacions del Brasil, i realitza simulacions amb la verificació del programari 

PV*SOL. En aquest estudi s’obté un increment de l’energia generada a la instal·lació 

fotovoltaica, que assoleix el 10,84% (SolarEdge) i un 7,17% (Tigo) i es conclou que els 

optimitzadors són una bona solució per millorar la conversió d’energia del sistema 

fotovoltaic en condicions de sombrejat (De Souza, J. et al, 2019). La Figura 20 mostra els 

resultats de producció en kWh durant 20 anys per una de les cinc ubicacions d’aquesta 

simulació, concretament a la regió brasilera de Sete-Lagoas.   
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Figura 20. Resultat simulació de producció fotovoltaica d’un sistema tradicional i dos sistemes amb optimitzadors. 
Font: (De Silva, J. et al, 2019) 

Finalment, Mehedi, I.M. compara els optimitzadors amb el l’inversor de l’string, i es 

conclou que en el cas de l’optimitzador el rendiment de l’string pot augmentar entre un 

1,5 i un 19,9% per a diversos patrons d'ombrejat. Aquests dispositius ofereixen altres 

avantatges també: flexibilitat en la instal·lació, la capacitat d'aturada ràpida i la 

comoditat de la supervisió a nivell de dispositiu (Mehedi, I.M., et al, 2021). 

Les principals avantatges dels optimitzadors són les següents: 

• Es poden fer strings amb panells diferents, no cal que tinguin les mateixes 

característiques. 

• Generen més energia al poder identificar el punt de màxima potència de cada 

panell i no de tot el string. 

• Es poden unir strings amb diferents orientacions i inclinacions. 

• La monitorització individual de cada optimitzador permet detectar panells 

defectuosos dins del sistema. 

• Fa que la instal·lació sigui més segura per instal·ladors o propietaris, ja que quan 

l’inversor està desconnectat la tensió en continua és molt baixa, evitant arcs 

elèctrics i possibles incendis. 

• Si s’utilitzen optimitzadors en tota la instal·lació l’inversor és més senzill, 

simplement és l’encarregat de fer la transformació de contínua a alterna, no ha 

de buscar el MPPT de cada entrada i per tant són més econòmics i més fiables 

en quant a falles. 
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Respecte els sistemes tradicionals, l’única desavantatge és el cost de cada optimitzador, 

però cal esmentar també dos condicionants, que la major producció fotovoltaica que 

proporciona l’ús dels optimitzadors al cap de la seva vida útil compensa el seu cost i que 

generalment els inversors que funcionen amb optimitzadors són més senzills, més 

econòmics i més fiables que els tradicionals amb seguiment de punt de màxima 

potència, un inversor tradicional generalment té 5 anys de garantia i un inversor amb 

optimitzadors com podria ser el de la marca Solaredge, ofereix 12 anys de garantia. 

La principal característica dels optimitzadors és la potència màxima admissible, si la 

suma de les potències dels panells ho permet es poden arribar a connectar fins a 4 

panells a un sol optimitzador, aquesta pot esdevenir una bona opció per reduir el 

nombre d’optimitzadors a instal·lar sense disminuir el rendiment en excés. 

Avui en dia en els optimitzadors es poden connectar més d’un panell, al mercat hi ha 

optimitzadors de fins a 4 panells,  la Figura 21 a la Figura 23 mostren diferents 

optimitzadors amb connexió per 1, 2 i 4 panells. 

 

 

Figura 21. Connexió d'un sol panell per optimitzador. Font: Solaredge 

 

 

Figura 22. Esquema connexió 2 panells per optimitzador. Font: Solaredge 
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Figura 23. Esquema connexió 4 panells per optimitzador. Font: Solaredge.  

 

3.5.3. Inversors 

L’inversor és una altra part fonamental d’una instal·lació fotovoltaica, és el dispositiu 

capaç de convertir l’energia elèctrica dels panells en corrent continu a energia elèctrica 

en corrent altern que es fa servir a la xarxa elèctrica. Els inversors acostumen a oferir 

rendiments molt alts, de l’ordre de 96-99%, és a dir, les pèrdues en la transformació són 

petites. 

Existeixen bàsicament 2 tipus d’inversors: 

• Inversors connectats a xarxa. 

• Inversors per instal·lacions aïllades. 

Per al cas del projecte farem servir els inversors connectats a xarxa, dins d’aquests tipus 

es poden distingir 3 tipus: 

• Microinversor, aquest dispositiu s’encarrega de convertir el corrent continu a 

corrent altern d’un sol panell. La seva potència és petita, tenen l’avantatge que 

permeten una fàcil ampliació de la instal·lació i permeten utilitzar diferents tipus 

de panells o orientacions. El principal inconvenient és la gran quantitat que s’han 

d’utilitzar i aquest fet pot elevar el cost. 

• Inversor d’string, és el més habitual, aquest inversor converteix la corrent 

continua procedent dels strings o cadenes en corrent altern. Aquest tipus 

d’inversors poden anar des de potències molt petites fins a grans potències, de 

100 kW o més, poden ser monofàsics o trifàsics, acostuma a tenir diverses 

entrades amb un punt de MPP en cada entrada, aquesta tecnologia busca 

mitjançant algoritmes dins de la corba I-V el punt on pot obtenir la màxima 

potència del string que té connectat a la seva entrada. 
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• Inversor amb optimitzadors, aquests poden ser del mateixa mida que els 

anteriors però són més senzills que els anteriors perquè no han de buscar el punt 

MPP de les entrades, són els optimitzadors de cada panell els que fan aquesta 

tasca. Per tant, només s’encarreguen de la conversió de contínua a alterna. 

La principal característica d’un inversor es la potència nominal, aquest valor representa 

la potència màxima que pot entregar en la part d’alterna. En la part de contínua les 

principals característiques són el nombre de MPP, entrades on buscar el punt de màxima 

potència, la tensió i corrent màxima d’entrada així com la tensió mínima a partir de la 

qual l’inversor pot arrancar. Tots aquests paràmetres són molt variats i depenen de cada 

inversor.  

 

3.5.4. Sistema de monitorització. 

Les plantes fotovoltaiques tenen un sistema en qual es poden visualitzar les dades de 

producció de la planta. A part de la producció també es poden obtenir dades històriques, 

de consum, d’injecció a la xarxa entre d’altres. Consisteix en diversos dispositius que es 

comuniquen entre ells, alhora es poden connectar a internet per visualitzar les dades 

remotament.  

En el cas de plantes amb injecció 0, aquest sistema també és l’encarregat de modular 

els inversors per a que no produeixin més energia que la que s’està consumint, evitant 

així la injecció d’energia a la xarxa.  

 

3.5.5. Proteccions elèctriques. 

Les instal·lacions fotovoltaiques són instal·lacions elèctriques, i per tant han de complir 

amb el reglament electrotècnic de baixa tensió (en endavant REBT). 

En la part de continua la instal·lació ha de disposar de fusibles de corrent continu, un 

sobretensions i els tots els panells han d’estar connectats a terra. 

Pel que fa a la part d’alterna s’ha d’instal·lar un magneto tèrmic adient a les 

característiques del inversor, un diferencial i un sobretensions. 

Tots aquests dispositius necessaris estan detallats en el Reglament Electrotècnic de 

Baixa Tensió, Reial Decret 842/2002, i en concret per el ITC-BT-40 de instal·lacions 

generadores de baixa tensió.   
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4. AUTOCONSUM FOTOVOLTAIC. 

4.1. NORMATIVA I LEGISLACIÓ DEL AUTOCONSUM FOTOVOLTAIC. 

A l’estat espanyol avui en dia les condicions administratives, tècniques i econòmiques 

de l’autoconsum fotovoltaic venen fixades per el Reial Decret 244/2019 del 5 d’abril.  

A grans trets els principals canvis respecte a l’anterior Reial Decret són: 

• S’elimina les taxes de generació fotovoltaica, l’anomenat impost al sol. 

• Es poden compensar els excedents. 

• Es pot realitzar un autoconsum compartit. 

• S’eliminen els límits de potència. 

 

4.2. TIPUS D’AUTOCONSUM FOTOVOLTAIC. 

Aquest Reial Decret estableix les següents modalitats d’autoconsum: 

1. Autoconsum sense excedents, en aquest cas la instal·lació ha d’incloure un 

dispositiu anti-abocament, que impedeixi la injecció d’energia a la xarxa de 

distribució. Aquest monitora els consums i modula els inversors per a que no 

produeixin més del que s’està consumint. 

2. Autoconsum amb excedents, dins d’aquests podem distingir: 

• Amb compensació simplificada: aquesta modalitat es poden acollir 

instal·lacions de menys de 100 kW. L’energia excedentària de la instal·lació 

és compensada per la comercialitzadora a un preu acordat, el resultat final 

del consum no pot ser mai menor de 0. Aquesta modalitat simplifica molt els 

tràmits especialment si són instal·lacions de menys de 15 kW situades en sol 

urbanitzable. 

• Sense compensació, venda d’excedents: només aplicable a instal·lacions de 

més de 100 kW, en aquesta modalitat el propietari de la instal·lació ven els 

excedents al pool energètic a través de una comercialitzadora i rep el preu 

establert per a les energies renovables en cada franja horària. En aquesta 

modalitat el propietari té dos contractes, un de compra i un altre de venda, 

el propietari també s’ha de donar d’alta com a productor i ha de pagar tots 

els impostos provinents dels beneficis de la venta de la energia excedentària 

i els corresponents peatges. 

 

4.3. SUBVENCIONS A L’AUTOCONSUM FOTOVOLTAIC. 

Dins del pla de recuperació, transformació i resiliència, i gràcies a la campanya de fons 

europeus anomenada “Next Generation EU”, per el qual es destinen fons europeus a la 

recuperació econòmica i acceleració de la transició ecològica, el govern espanyol va 

publicar el Reial Decret 477/2021 del 29 de juny. Aquest decret determina les bases per 
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les quals es destina una partida total de 1.300 milions d’euros en subvencions directes 

per a la transició ecològica, i una gran part correspon a l’autoconsum fotovoltaic i 

emmagatzematge d’energia. 

A grans trets el Reial Decret contempla sis programes d’incentius, mostrats en la següent 

taula: 

• Programa 1. Autoconsum en el sector serveis, amb o sense emmagatzematge.  

• Programa 2. Autoconsum en altres sectors productius, amb o sense 

emmagatzematge. 

• Programa 3. Emmagatzematge en el sector serveis i altres sectors productius.  

• Programa 4. Autoconsum en el sector residencial, les administracions públiques 

i el tercer sector, amb o sense emmagatzematge.  

• Programa 5. Emmagatzematge en el sector residencial, les administracions 

públiques i el tercer sector.  

• Programa 6. Energies renovables tèrmiques en el sector residencial. 

La quantia dels ajuts dels programes 1, 2 i 3 són els estipulats en la Taula 2 extreta del 

Reial Decret: 

Taula 2. Import dels ajuts programes 1, 2 i 3. Font : RD 477/2021. 

 

Pel que fa a la quantia de les subvencions dels programes 4 i 5 aquestes es calculen a 

base d’uns imports fixes unitaris per kW pic instal·lat i segueixen la següent taula:  
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Taula 3. Import dels ajuts dels programes 4 i 5. Font: RD 477/2021. 

 

Com a exemple podem dir que una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum de 4 kW pic 

per a un consumidor residencial rebria un total de 2.400 €, 600 € per cada kW pic, en 

aquests casos el percentatge de la subvenció respecte a la despesa pot arribar a ser del 

40-50%. En casos d’instal·lacions industrial aquest percentatge és menor, al voltant del 

15-35% depenent del tipus d’empresa, petita, mitjana o gran. 

 

5. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE 

5.1. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE 

El projecte consisteix en el disseny de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum amb 

optimitzadors a la coberta de la indústria, que es connectarà a la xarxa interior de la 

indústria tèxtil, l’energia serà auto consumida per la pròpia activitat de la indústria, 

l’energia excedent serà injectada a la xarxa de distribució.  

Les principals avantatges de la implantació de la instal·lació fotovoltaica són: 

• Estalvi en el cost energètic de la indústria. 

• La matèria prima és el sol, energia renovable, inesgotable i gratuïta. 

• La tecnologia fotovoltaica avui en dia és madura i fiable. 

• Aprofitament de la coberta, un espai generalment improductiu. 

• Sistema amb una molt bona rendibilitat. 

• Rendiment garantit dels panells durant almenys 25 anys. 

• Baix cost de manteniment de la instal·lació. 

• Es redueix la dependència i l’oscil·lació dels preus de l’energia.  
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• Gràcies a la tele monitorització de la planta es pot saber el rendiment en cada 

moment. 

• Reducció de les emissions de gas d’efecte hivernacle. 

• Millora de la imatge corporativa de la indústria en apostar per les energies 

renovables.  

 

5.2. ANTECEDENTS 

A l’interior de la indústria objecte d’aquest projecte es duen a terme activitats 

relacionades amb la fabricació de productes tèxtils, per aquest motiu es requereix 

subministrament elèctric tant per la producció, fred i calor industrial, il·luminació, 

climatització i serveis d’oficina entre d’altres.  

L’activitat productiva de la indústria que requereix més despesa energètica, es du a 

terme de dilluns a divendres en 3 torns de feina de 8 hores cadascun, mentre que durant 

el cap de setmana l’activitat de la indústria s’atura. La indústria també s’atura durant 

dues setmanes al mes d’agost i durant les festes de Nadal. 

La indústria té una coberta dividida en 4 seccions iguals. Cada una de les seccions  

disposen de una coberta a dues aigües amb una inclinació de 8° respecte la horitzontal. 

En tota la coberta es disposen un seguit de torres de refrigeració i xemeneies que poden 

produir ombres en alguns punts de la coberta. 

La xarxa interior de la indústria està alimentada a tensió trifàsica amb 400 V entre fases. 

Es disposen de les dades de consums horaris de tot un any de la indústria gràcies a les 

descàrregues de les dades del comptador elèctric de tele gestió.   

 

5.3. UBICACIÓ DE LA INDÚSTRIA 

La indústria tèxtil objecte d’aquest projecte es troba situada al terme municipal de 

Manresa de la província de Barcelona. 

− Direcció: Carrer Sallent 64-72, CP 08234 Manresa (Barcelona) 

− UTM:  X: 403878.9 Y: 4621486.7  Hus: 31 

Les Figura 24 i Figura 25 mostren imatges cartogràfiques de la ubicació de la industria. 
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Figura 24. Situació de la indústria. Font: Institut cartogràfic de Catalunya. 

 

 

Figura 25. Ubicació de la indústria. Font: Institut cartogràfic de Catalunya. 

Principals accessos: 

Des de el centre de la ciutat de Manresa s’accedeix a la indústria en 8 minuts 

aproximadament passant primer per l’avinguda de Barcelona, posteriorment per 
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l’avinguda de les Basses de Manresa i finalment pel carrer Sallent. La Figura 26 mostra 

la ruta a seguir: 

 

Figura 26. Ruta d'accés a la indústria. Font: Google maps. 

 

6. BASES DEL DISSENY 

 

6.1. DADES CLIMATOLÒGIQUES 

Amb la informació extreta del Software SolarGis, una base de dades climàtiques a nivell 

mundial, es pot definir que la radiació horitzontal anual de la ubicació de la indústria 

serà de 1.694 kWh/m2. A continuació s’adjunta la informació extreta del software: 

• Un mapa de calor (Figura 27). 

• Una taula amb la radiació horitzontal mensual i la suma total anual. (Taula 4) 

• Un gràfic de l’elevació i trajectòria del sol durant un any. (Figura 28) 

• Un gràfic de la durada del dia i l’angle respecte el zenit del sol durant un any. 

(Figura 28) 
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Figura 27. Mapa de calor de la radiació horitzontal anual. Font: SolarGIS 

 

Taula 4. Dades meteorològiques TMF. Font: SolarGIS 

 

 

Figura 28. Gràfic elevació del sol i durada del dia a Manresa. Font: Solargis. 
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Aquestes dades meteorològiques serviran per calcular la producció estimada de la 

instal·lació fotovoltaica de la indústria.  

 

6.2. CONSUMS DE LA INDÚSTRIA 

Per a ajustar el disseny de la instal·lació fotovoltaica a les necessitats de la indústria, es 

requereix conèixer els consums elèctrics de la indústria. 

Gràcies a les dades de la factura elèctrica de la indústria i les facilitades per la lectura del 

comptador de tele gestió s’han obtingut els consums mensuals, diaris i horaris de la 

indústria de l’últim any representatiu de la producció (2019).  

La Figura 29 mostra els consums elèctrics mensuals de la indústria durant tot el 2019. 

 

Figura 29. Consum elèctric durant el 2019. Font: Comptador de telemesura. 

El consum elèctric total anual de la indústria és de 2.683 MWh. Segons l’IDAE (Instituto 

para la Diversificación y Ahorro de la Energía), el consum mitjà anual d’un habitatge és 

de 3.487 kWh/any, prenent aquest valor es dedueix que el consum anual de la indústria 

tèxtil equival al consum anual de 769 habitatges. 

A la  Figura 29 es pot observar que els consums elèctrics són molt similars durant tots 

els mesos de l’any excepte els mesos d’agost i desembre, degut a les parades en la 

producció per vacances. 

Les Figura 30 i Figura 31 mostren els consums durant una setmana de maig i una de 

novembre.  
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Figura 30. Corba de consum d'una setmana del mes de maig de la indústria. Font: elaboració pròpia. 

 

Figura 31. Corba de consums de la indústria una setmana de novembre del 2019. Font: elaboració pròpia. 

Si s’analitza el consum elèctric setmanal, es pot observar que el comportament és molt 

similar durant totes les setmanes de l’any, els dissabtes i diumenges els consums són 

molt baixos. Tenint en compte aquesta característica es poden definir 3 tipus de dies: 

• Laborables. 

• Dissabtes, on només hi ha consum a l’últim torn de divendres. 

• Diumenges. 

De les dades del horàries del comptador es pot extreure un gràfic amb el consum mitjà 

de cada tipus de dia, les Figura 32 a la Figura 34 mostren aquestes dades de consum 

elèctric en kWh. 
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Figura 32.Corba de consum mitjà d'un dia laborable. Font: elaboració pròpia. 

 

Figura 33. Corba de consum mitjà d'un dissabte. Font: elaboració pròpia. 
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Figura 34. Corba de consum mitjà d'un diumenge. Font: elaboració pròpia. 

La Taula 5 mostra una mitjana del consum horari per cada mes de l’any. 

Taula 5. Taula de consum mitjà horari per cada més. Font: elaboració pròpia. 

 

 

De les dades obtingudes del consum elèctric de la indústria se’n desprenen les següents 

conclusions: 

• El consum de la indústria és pot considerar molt elevat. 

• Els dies laborables, de dilluns a divendres, els consums són més elevats que els 

caps de setmana. 

• El dissabte el consum disminueix substancialment a primera hora del matí quan 

s’acaba la jornada laboral del torn de nit i es manté baix la resta del dia. 

• El diumenge el consum és molt baix tot el dia, amb una mitjana de uns 40 kWh. 

• El consum mitjà màxim en un dia laborables és de uns 470 kWh i coincideix a les 

hores centrals dels dia, les 12 del migdia. 

• El mes d’agost i durant el Nadal els consums es redueixen degut a les vacances. 

• El fet de que gran part del cap de setmana els consums siguin molt baixos 

determina que la millor opció per tractar els possibles excedents de la planta 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

GEN 282 286 281 272 272 281 299 352 374 369 368 372 373 368 363 332 325 326 329 338 332 319 329 300

FEBR 317 319 315 296 294 312 326 383 404 407 409 405 397 399 394 366 361 363 359 363 373 366 366 327

MARÇ 286 292 284 274 272 286 295 354 371 374 379 370 363 354 353 338 345 348 345 338 340 333 325 279

ABR 278 273 266 263 263 272 279 326 336 336 335 336 339 333 338 313 312 308 307 301 299 304 305 277

MAIG 271 268 259 253 255 262 274 323 338 344 341 342 348 347 344 334 334 333 330 318 317 316 310 279

JUNY 286 280 277 271 269 273 284 312 326 330 354 351 359 370 367 357 348 339 346 328 326 318 308 276

JUL 275 273 267 257 260 274 284 330 338 357 355 365 375 376 381 363 359 357 345 323 322 316 312 274

AG 153 148 143 142 142 151 154 190 194 201 207 212 214 217 215 208 208 208 205 193 193 192 189 166

SET 314 305 296 289 286 286 296 326 331 348 361 367 378 377 365 352 356 359 349 332 332 335 327 296

OCT 283 279 273 269 267 272 287 331 344 348 343 349 355 352 352 336 341 345 338 329 335 340 331 287

NOV 276 278 270 255 259 278 296 347 369 379 379 372 365 361 358 338 343 336 339 337 346 339 329 292

DES 222 224 220 205 205 214 227 269 280 280 274 277 282 275 274 249 251 245 248 258 257 245 244 219
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fotovoltaica sigui el d’injecció dels excedents generats el cap de setmana a la 

xarxa de distribució per a la seva venda, per la qual la indústria rebrà una 

compensació econòmica, que suposarà una font d’ingressos addicionals i una 

reducció del temps d’amortització de la planta. 

 

6.3. TIPUS I ORIENTACIÓ DE LA COBERTA 

La indústria disposa de una coberta de 5.400 m2, que està formada per un rectangle de 

108 x 50 metres amb dues seccions iguals de 25 m d’amplada per 108 m de llargada.  

Cada una d’aquestes seccions està formada per una coberta a dues aigües, cada una 

d’aquestes cobertes té una dimensió de 12,5 m per 108 m, que representa una àrea 

aproximada de 1.350 m2, aquestes cobertes tenen una inclinació de 8° respecte la 

horitzontal.  

Dues d’aquestes cobertes tenen una orientació al sud-est, concretament en la direcció 

122°, això implica una desviació de 58° respecte al sud, i les altres dues cobertes tenen 

una orientació nord-oest, en la direcció 302°, que implica una desviació del sud de 122°.  

La coberta també disposa de claraboies que il·luminen l’interior de la indústria, són d’un 

metre d’amplada i estan separades cada 12 metres, que transcorren longitudinalment a 

la coberta.  

Dues de les quatre seccions de la coberta disposen de diverses xemeneies d’emissions 

dels diferents processos dins de la indústria, tal com es mostra en la Figura 35. 

 

 

Figura 35. Croquis de la coberta de la indústria. Font: elaboració pròpia amb l’aplicació Designer de la web 
Solaredge a partir de plànol elaborat amb Autocad® 
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La coberta es subjecta sobre 30 pilars separats cada 12 metres i un total de 20 jàceres 

metàliques de 25 metres d’amplada cada 12 metres.  

La part exterior de la coberta està formada per panel sandwitch d’acer amb 3 gresques, 

consta de panells de 1.150 mm d’ample per 12,5 m de longitud i 50 mm de gruix, 

l’interior és aillant de llana de roca. Els panells es solapen 150 mm uns damunt dels altres 

oferint estanqueitat a la coberta. Aquests panells es subjecten amb cargols a les 

corretges metàl·liques perpendiculars a les vigues, les corretges estan separades 2,5 

metres entre elles. La Figura 36 mostra l’estructura metàl·lica de la coberta similar a la 

de la nau industrial. 

 

Figura 36. Estructura metàl·lica de la coberta. Font: CYPE www.generadordeprecios.com 

En el document 2 del projecte hi ha plànols de l’estructura de la coberta. 

 

 

6.4. OPCIONS DE SUBJECCIÓ DELS PANELLS A LA COBERTA 

Els panells es subjecten a la coberta gràcies a unes estructures metàl·liques. Aquestes 

estructures són les encarregades d’assegurar una bona subjecció dels panells, facilitant 

la instal·lació i el manteniment dels mateixos. L’estructura de subjecció també 

s’encarrega de donar l’angle d’inclinació més adient dels panells per tal d’obtenir el 

màxim rendiment.  

La coberta de la nau industrial disposa de 2 orientacions:  

1. Orientació sud-est, en la direcció 122° i una inclinació de 8° respecte la 

horitzontal. 

2. Orientació nord-oest, en la dirrecció 302° i una inclinació de 8°. 

Atesos aquests condicionants es projecta utilitzar estructures de subjecció de tipus 

coplanar o estructura inclinada. 
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6.4.1. Estructura coplanar 

Aquest tipus d’estructura està format per un entramat de perfils metàl·lics muntats en 

paral·lel i perpendicularment a les corretges de la coberta. El sistema aprofita la 

inclinació de la pròpia coberta per donar al panell la inclinació desitjada, en aquest cas 

la coberta és de 8°, i tot i que per les latituds de la ubicació no és la més adient, aquest 

sistema minimitza els espais entre panells, obtenint més potència per àrea.  

Els perfils metàl·lics es subjecten a les corretges mitjançant cargols, preservant sempre 

l’estanqueïtat de la unió.  

Els panells es recolzen sobre els perfils metàl·lics formant una matriu, mantenint sempre 

el mateix nivell i col·locació. Es manté una separació de 2 cm entre panells, en aquesta 

separació es col·loquen unes grapes de carril entre el panell i el perfil metàl·lic que 

subjectarà els panells.  La Figura 37 mostra en detall com és aquest tipus de estructura. 

 
Figura 37. Exemple d'estructura coplanar. Font: Teknosolar  

 

6.4.2. Estructura inclinada 

Aquest tipus d’estructura està format per unes esquadres d’alumini, que formen un 

angle determinat, aquestes esquadres es disposen longitudinalment a una certa 

distància formant files, a sobre de les esquadres s’hi col·loquen uns perfils metàl·lics que 

faran de base per als panells, similar a l’estructura coplanar. Els perfils inferiors de 

l’esquadra es subjectaran a les corretges de la coberta, igual que la estructura coplanar, 

mitjançant cargols, preservant l’estanqueïtat de la coberta. La Figura 38 és un exemple 

d’estructura inclinada. 
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Figura 38. Estructura inclinada. Font: Tecnosolar 

Les files es separen una certa distància per evitar produir ombres a la fila posterior. La 

distància  de separació més adient entre files dependrà de la latitud, de la inclinació, de 

la mida dels panells i de la disposició dels panells, ja sigui horitzontal o vertical. Per a 

determinar la separació òptima, el plec de condicions tècniques de les instal·lacions 

connectades a xarxa del IDAE facilita una fórmula que garanteix que el 21 de desembre, 

dia de l’any en quant a radiació degut a la posició del sol per sobre de l’horitzó  (a 

l’hemisferi nord), els panells tindran mínim de 4 hores de sol sense ombres, la fórmula 

és la següent: 

𝑑 = 𝑘 ∙ ℎ 

𝑘 =
1

𝑡𝑎𝑛(61° − 𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑)
 

Essent: 

k : coeficient adimensional 

d : distancia entre final de una fila e inici de la següent 

h : alçada màxima del obstacle 

 

Figura 39. Càlcul de distancia entre panells. Font: IDAE 
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7. CÀLCULS JUSTIFICATIUS DE LA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA 

Una instal·lació fotovoltaica pot tenir nombroses opcions de disseny, en aquest apartat 

es determina i justifica l’opció triada tenint en compte tots els condicionants, entre 

aquests condicionants es poden destacar els següents: 

• Consum de la indústria tèxtil i tipologia del consum, en aquest cas el consum es 

produeix bàsicament els dies laborables. 

• Latitud, mida, orientació i inclinació de les cobertes. 

• Claraboies, on no es poden instal·lar panells. 

• Ombres produïdes per elements de la coberta.  

• Es desitja una maximització de la producció per metre quadrat de coberta 

mantenint les claraboies lliures de panells. 

 

7.1. POTÈNCIA NOMINAL DE LA INSTAL·LACIÓ 

Per calcular la potència nominal de la instal·lació s’ha tingut en compte el consum de la 

indústria i la intenció d’aprofitar al màxim la coberta.  

Com s’ha vist en l’apartat 6.2 de la memòria els consums es concentren en els dies 

laborables, de dilluns a divendres. La Figura 32 mostra el consum mitja d’un dia 

laborable, s’observa que els consums van entre els 300 kWh de les 00 hores als 469 kWh 

a les 13 hores, per aquesta banda es considerarà que una potència nominal al voltant 

dels 400-450 kW nominals seria suficient en cas de que a la coberta es pugui instal·lar 

aquesta potència.  

 

7.2. PANELLS FOTOVOLTAICS 

Atès que dos de les cobertes tenen una orientació nord-oest, que es pot considerar poc 

adient en termes de rendiment, s’opta per utilitzar una estructura inclinada orientada 

al sud-est en aquestes cobertes Per aquest motiu es trien panells de 1,76 metres 

d’alçada, ja que són més petits que els de més de 2 metres que es fabriquen avui en dia, 

i per tant faran menys ombra a la fila posterior.  

Tenint en compte el criteri de la mida, el panell que es farà servir és el següent: 

• Canadian Solar CS3L-365MS 

És un panell amb 120 cèl·lules mono-cristal·lines amb tecnologia PERC. Les principals 

característiques tècniques del panell són les de la Taula 6: 

 

 



Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i 
Automàtica 

  

40 
 

Taula 6. Característiques tècniques del panell Canadian Solar CS3L-365MS 

 

 

7.3. UBICACIÓ DELS PANELLS 

Per fer la distribució dels panells sobre la teulada s’ha fet servir un software específic de 

disseny d’instal·lacions fotovoltaiques, concretament els software Designer de la 

companyia Solaredge. La Figura 40 mostra una imatge 3D de la distribució dels panells 

sobre la coberta de la indústria: 

 

Figura 40. Captura de pantalla de la ubicació dels panells en 3D. Font: Software Designer de Solaredge. 

S’instal·laran un total de 1.364 panells, que representen una potència pic total en DC de 

497,86 kW. 844 panells es col·locaran en estructura coplanar i 520 en estructura 

inclinada. La Taula 7 mostra el metres quadrats totals de la coberta, els metres quadrats 

que es podrien ocupar per els panells i els que s’utilitzaran després d’aplicar les 

restriccions d’orientació.  

Model Canadian Solar CS3L-365MS 

Amplada (mm) 1.048 

Llargada (mm) 1.765 

Gruix (mm) 40 

Pes (kg) 21,1 

Potència (W) 365 

Nombre de cèl·lules  120 

Corrent de curtcircuit (A) 11,47 

Corrent de màxima potència (A) 10,78 

Tensió de circuit obert (V) 40,60 

Tensió nominal (V) 33,90 

Coeficient de temperatura (Pmax) 0,35%/°C 

Eficiència del mòdul  19,7% 

IP 68 
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Taula 7. Superfícies de la coberta i dels panells. 

Superfície total de la coberta Sup. útil per panells Superfície de panells 

5.400 m2 5.154 m2 2.532 m2 

 

La superfície útil de la coberta és la superfície total menys l’àrea de les claraboies i les 

xemeneies i el rati d’ocupació de la superfície útil per panells és del 49,12%. 

Com s’ha exposat en l’apartat 6.3 d’aquesta memòria, es disposen de 4 cobertes:  

• Dues amb una inclinació de 8° i orientació sud-est, direcció 126°, 58° d’azimut. 

• Dues amb una inclinació de 8° i orientació nord-oest amb 32° respecte al sud. 

 

COBERTES SUD-EST 

En les dues cobertes orientades al sud-est s’instal·laran 844 panells, equivalents a una 

potència pic en DC de 308,06 kW. Els panells es col·locaran en estructura coplanar, 

aprofitant els 8° d’inclinació de la coberta i en posició horitzontal o apaïsada.  

Cada coberta sud-est té unes dimensions de 108 x 12,5 metres, una àrea total de 1.350 

m2. En les cobertes hi ha una claraboia d’un metre de longitud cada 12 metres, s’ha 

decidit no tapar-les amb panells per mantenir la il·luminació natural interior de la nau 

industrial.  

En la coberta existeixen unes xemeneies quadrades d’1,5 metres de costat i 2 metres 

d’alçada, aquestes es situen a un metre de la part superior i a un metre de la claraboia. 

Si tenim en compte aquestes restriccions ens queden les següents àrees on col·locar els 

panells en cada una de les 2 cobertes al sud-est: 

• 8 subseccions de 11 metres x 12,5 metres amb una xemeneia en una cantonada. 

• 1 subsecció de 5,5 metres x 12,5 metres amb una xemeneia en una cantonada. 

• 1 subsecció de 5,5 metres x 12,5 metres. 

El rati d’ocupació de panells per superfície útil en aquestes dos cobertes és el mostrat 

en la Taula 8. 

Taula 8. Ocupació de les cobertes sud-est. 

Superfície útil cobertes Superfície panells Rati d’ocupació de panells 

2.567 m2 1.561 m2 60,8% 
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SUBSECCIÓ 11x12,5 METRES AMB XEMENIA 

En aquesta àrea es disposaran 48 panells horitzontalment en 4 columnes de 10 i 1 de 8,  

tal com es mostra en la Figura 41.  

 

Figura 41. Ubicació panells en la subsecció. Font: Designer de Solaredge. 

Es disposaran 10 barres de subjecció, 2 per cada columna de panells, les barres es 

subjectaran a les corretges de la coberta amb cargols, separades per 2,5 m. Cada panell 

es subjectarà a les barres per 4 punts, mitjançant unes grapes de carril, en total seran 

106 grapes, 86 de dobles i 20 simples o de final de recorregut. 

Les files de panells es separaran entre ells 2 centímetres per poder col·locar les grapes i 

al mateix temps per permetre que l’aigua de la pluja pugui ser evacuada.  

 

SUBSECCIÓ 5,5x12,5 METRES AMB UNA XEMENEIA. 

Aquesta secció és una de les de la punta de la coberta, amb una àrea la meitat de 

l’anterior subsecció i una xemeneia situada en la mateixa posició. S’instal·laran 18 

panells, en 1 columna de 10 files i 1 columna de 8 files, tal com mostra la Figura 42.  
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Figura 42. Ubicació de panells en la subsecció. Font: Designer de Solaredge. 

L’estructura coplanar la formaran 4 barres col·locades perpendicularment a les 

corretges de la coberta i subjectades amb cargols. Els 18 panells es subjectaran a 

l’estructura coplanar amb 40 grapes de carril, 36 dobles i 4 de simples. Al igual que en 

les altres seccions les files de panells es separaran 2 centímetres entre ells per poder 

col·locar les grapes.  

 

SUBSECCIÓ 5,5x12,5 METRES. 

Aquesta secció és una altra de les de la punta de la coberta però sense xemeneia. 

S’instal·laran 20 panells, en 2 columnes de 10 files, tal com mostra la següent Figura 43. 

 

Figura 43. Ubicació de panells en la subsecció. Font: Designer de Solaredge. 
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L’estructura coplanar també la formaran 4 barres col·locades perpendicularment a les 

corretges de la coberta i subjectades amb cargols. Els 20 panells es subjectaran a 

l’estructura coplanar amb 44 grapes de carril, 40 dobles i 4 simples. De la mateixa 

manera que en les altres seccions les files de panells es separaran 2 centímetres entre 

ells per poder col·locar les grapes. 

 

COBERTES NORD-OEST 

L’orientació a 302° de les cobertes, 122° respecte el sud, no és adient en termes de 

rendiment dels panells si es fa servir una estructura coplanar, per aquest motiu es giren 

els panells 90° al sud i es fa servir una estructura inclinada a 20° que està en direcció 

212°, direcció sud-oest, 32° respecte al sud. 

En les dues cobertes es col·locaran en estructura inclinada i posició vertical un total de 

520 panells, que representen una potència pic en DC de 189,8 kW. La Taula 9 mostra els 

metres quadrats útils de les cobertes nord oest i els utilitzats per els panells, així com el 

rati d’ocupació.  

Taula 9. Ocupació de les cobertes nord-oest. 

Superfície útil cobertes Superfície panells Rati d’ocupació de panells 

2.587 m2 961 m2 37,1% 

 

El rati resultant és menor al de les cobertes sud est ja que s’haurà de deixar una distància 

de separació entre files per evitar que es produeixin ombres entre elles. 

Es faran servir estructures amb una inclinació de 20°. Per a determinar la distància 

mínima entre files de panells es fa servir la fórmula de l’apartat 6.4.2 amb la latitud de 

la ubicació i les dades del panell triat. 

𝑑 = 𝑘 ∙ ℎ 

𝑘 =
1

𝑡𝑎𝑛(61° − 𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑)
 

ℎ = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑙 ∙  sin  (𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó) 

Essent: 

K : coeficient adimensional 

d : distancia entre final de una fila e inici de la següent (m) 

h : alçada màxima del obstacle (m) 

La longitud del panell es de 1,765 metres i la latitud de la ubicació de la indústria és de 

41° nord. 
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ℎ =  1,765 ∙ sin 20° =  0,603 𝑚 

𝑘 =
1

𝑡𝑎𝑛 (61° − 41°)
= 2,74 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒𝑠 

𝒅 = 0,603 ∙ 2,74 =  𝟏, 𝟔𝟓𝟖 𝒎𝒆𝒕𝒓𝒆𝒔 

 

En aquestes dos cobertes també hi ha unes claraboies d’un metre d’amplada que estan 

ubicades cada 12 metres, es decideix no tapar-les per garantir l’entrada de llum natural 

a l’interior. D’aquesta manera cada una de les 2 cobertes al nord-oest tenen les següents 

subseccions: 

• 8 subseccions de 11x12,5 metres 

• 2 subseccions de 5,5x12,5 metres. 

 

SUBSECCIONS DE 11X12,5 METRES 

En aquesta subsecció s’hi col·locaran 30 panells, formant 3 files de 10 panells cada una. 

Partint del centre de la secció es col·loca una fila de 10 panells, i les altres dues es 

separaren un mínim de 1,65 metres, però tenint en compte la geometria de la secció la 

distància de separació pot arribar a ser 35 centímetres superior, sent la separació entre 

el final de una fila i l’inici de la següent de 2 metres, tal com s’indica en els plànols. 

Les Figura 44 i Figura 45 mostren com serà la col·locació dels panells en la secció: 

 

Figura 44. Ubicació panells en la subsecció. Font: Designer de Solaredge. 
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Figura 45. Imatge en 3D de la ubicació dels panells en la subsecció. Font: Designer de Solaredge. 

  

Les dues barres inferiors de l’estructura inclinada es subjectaran a les corretges de la 

coberta que hi passaran perpendicularment mitjançant cargols. Els panell es subjectaran 

a la estructura per 4 punts, un total de 66 grapes de carril subjectaran els panells, 62 de 

dobles i 4 de simples o de final. Els panells de cada filera es separaran 2 centímetres 

entre ells per poder col·locar les grapes. 

 

SUBSECCIONS DE 5,5X12,5 METRES 

En aquestes dues subseccions del final de les cobertes tant sols s’hi col·locaran 10 

panells en una fila centrades a l’àrea delimitada per la subsecció. Es col·locaran també 

en estructura inclinada a 20° i es separaran 2 centímetres entre ells, tal com mostren les 

Figura 46 i Figura 47: 
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Figura 46. Ubicació panells en la subsecció. Font: Designer de Solaredge. 

 

Figura 47. Imatge en 3D de la ubicació dels panells en la subsecció. Font: Designer de Solaredge. 

 

En resum, el nombre total dels panells que es col·locaran a la coberta són els presentats 

a la Taula 10: 
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Taula 10. Nombre total de panells fotovoltaics Font: elaboració pròpia. 

Coberta Subsecció Nº subseccions Nº 
panells/subsecció 

Nº panells 
total  

2 cobertes 
Sud-est 

Subsecció 
11x12,5 amb 

xemeneia 

8 48 768 

Subsecció 
5,5x12,5 amb 

xemeneia 

1 18 36 

Subsecció 
5,5x12,5 

1 20 40 

2 cobertes 
Nord-est 

Subsecció 
11x12,5 

8 30 480 

Subsecció 
5,5x12,5 

2 10 40 

Total    1.364 

 

 

7.4. OPTIMITZADORS DE POTÈNCIA 

Per la planta fotovoltaica s’ha triat el model d’optimitzador de potència P801 de la 

marca Solaredge. La Figura 48 mostra una imatge de l’optimitzador escollit.  

 

Figura 48. Imatge del optimitzador P801 de Solaredge. 

Les principals característiques tècniques d’aquest optimitzador són les presentades en 

la Taula 11: 
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Taula 11. Característiques tècniques optimitzadors P801 de Solaredge. Font: Solaredge datasheet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En els sistemes tradicionals d’inversors de string, la tensió de curtcircuit del string Voc és 

la suma de la VOC de tots els mòduls de la cadena i la tensió VMPP és la suma de totes les 

tensions VMPP dels mòduls. Com a tal, la tensió total de VOC ha d'estar per sota de la 

tensió d'entrada màxima de l'inversor i la tensió VMPP ha d’estar per sobre de la mínima 

de MPP de l’inversor. 

Els inversors SolarEdge funcionen en un punt de tensió de cadena fixa, per tant, la tensió 

de la cadena és sempre la mateixa, independentment del nombre de mòduls connectats 

a la cadena de la potència d'irradiació o la temperatura dels mòduls. 

Els optimitzadors de potència funcionen com a fonts d'alimentació i atès que tots els 

optimitzadors de la cadena comparteixen el mateix corrent de sortida, a cada 

optimitzador la tensió de sortida serà proporcional a la potència del seu mòdul dins de 

la potència total del string, tal com indica la següent fórmula: 

𝑉𝑜𝑢𝑡 =
𝑃𝑜𝑡è𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑀𝑃𝑃 𝑑𝑒𝑙 𝑚ò𝑑𝑢𝑙

𝑃𝑜𝑡è𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔
∙ 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó 𝑓𝑖𝑥𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 

I el corrent de l’optimitzador respon a la següent fórmula: 

𝐼𝑜𝑢𝑡 = 𝐼𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 =
𝑃𝑜𝑡è𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó 𝑓𝑖𝑥𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔
 

Model Solaredge P801 

Potència màxima (W) 800 

Tensió màxima d’entrada (V)  125 

Rang funcionament MPPT (V) 12,5-105 

Màxim corrent de curtcircuit (A) 12,5 

Eficiència (%) 98,6 

Màxima tensió de sortida (V)  80 

Màxim corrent de sortida (A) 15 

Tensió de sortida mode Safe (V) 1 

Màxima potència per string (W)  13.500 

Nº màxim panells connectats 2 

Nº mínim d’optimizadors per string 14 

Nº màxim d’optimitzadors per string 30 

Nº mínim de panells per string 27 

Nº màxim de panells per string 60 

IP 68 

Pes (g) 933 

Longitud cable (m) 2,2 

Eficiència del mòdul  19,7% 

IP 68 
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En el sistema format per optimitzadors i inversors Solaredge la tensió no serà en cap cas 

superior a la tensió màxima de funcionament.  

L'optimitzador de potència Solaredge és un convertidor de potència DC-DC, en un procés 

independent, els optimitzadors permeten a l’inversor mantenir la tensió fixa al punt 

òptim de conversió DC-AC independentment de les condicions de radiació o 

temperatura. Aquesta característica del sistema Solaredge es mostra en el següent 

exemple:  

El sistema d'exemple consta de 10 mòduls de 200 W. Cada mòdul té un optimitzador de 

potència integrat amb un controlador MPPT. Els optimitzadors de potència estan 

connectats en sèrie per formar un string. L'inversor SolarEdge és una font de corrent 

d'una sola etapa: això adapta contínuament el corrent que extreu de la matriu 

fotovoltaica per tal de mantenir constant la tensió d'entrada. Si assumim un 100% de 

rendiment dels optimitzadors es mostren dos possibles escenaris: un on la radiació és 

uniforme i un altre en el que un dels 10 panells té una ombra. 

Escenari 1: condicions ideals, inicialment, suposem que tots els mòduls estan exposats 

a una irradiància total, cadascun proporcionant 200 W de potència. La potència de 

sortida de cada mòdul solar es manté al punt de potència màxima del mòdul mitjançant 

un bucle de control d'entrada dins del optimitzador de potència corresponent. Aquest 

bucle MPP dicta a l'optimitzador un corrent d'entrada IIN i una tensió d'entrada VIN per 

garantir la transferència de tots els 200 W del mòdul al bus de CC. Suposem una tensió 

MPP per a cada mòdul de VMPP = 32V. Això significa que la tensió d'entrada a 

l'optimitzador de potència és 32 V i el corrent d'entrada és de 200 W/32 V = 6,25 A. La 

tensió d'entrada a l'inversor està controlada per un bucle de retroalimentació 

independent. Per simplificar, en aquest exemple l'inversor requereix 400 V constants. 

Com que hi ha deu mòduls connectats en sèrie, cadascun proporciona 200 W, el corrent 

d'entrada a l'inversor és de 2000W/400V = 5A. Així, el corrent del bus de corrent continu 

flueix per cadascun dels optimitzadors és de 5 A. Això vol dir que cada optimitzador de 

potència d'aquest exemple proporciona una tensió de sortida de 200 W/5 A = 40 V. En 

aquest cas, els optimitzadors de potència actuen com a convertidors ascendents, 

convertint la tensió d'entrada de 32 V a la tensió de sortida objectiu de 40 V. 

Els diferents corrents i tensions del sistema en aquest cas es mostren a la Figura 49. 
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Figura 49.Funcionament string en condicions ideals. Font : Solaredge. 

Escenari 2: ombrejat parcial, a continuació, suposem que el novè mòdul està ombrejat 

i, per tant, només produeix 40 W de potència. Els altres 9 els mòduls no estan ombrejats 

i cadascun encara produeix 200 W de potència. L'optimitzador de potència del mòdul 

ombrejat ho manté mòdul al seu punt de màxima potència, que ara es redueix a causa 

de l'ombrejat. Suposant VMPP = 28 V, el corrent és de 40 W/28 V = 1.43 A. La potència 

total produïda pel string és ara 9x200 W + 40 W = 1840 W. Com que l'inversor encara 

necessita mantenir una entrada tensió de 400 V, el corrent d'entrada a l'inversor ara 

serà de 1840 W/400 V = 4,6 A. Això vol dir que el corrent del bus de CC ha de ser 4,6 A. 

Per tant, els optimitzadors de potència dels 9 mòduls sense ombrejar tindran una sortida 

de 200 W/4,6 A = 43,5 V. En canvi, l'optimitzador de potència connectat al mòdul 

ombrejat produirà 40 W/4,6 A = 8,7 V. La tensió d'entrada a l'inversor s'obté sumant 9 

mòduls que proporcionen 43,5 V i 1 mòdul que proporciona 8,7 V, és a dir, 9x43,5 V+8,7 

V = 400 V, tal com requereix l’inversor. En aquest cas, els 9 optimitzadors de potència 

que produeixen 200 W cadascun actuen essencialment com a convertidors ascendents, 

convertint els 32 V tensió d'entrada a una tensió de sortida de 43,5 V, mentre que 

l'optimitzador de potència del mòdul 9 actua com a convertidor descendent, convertint 

la tensió d'entrada de 28 V a una tensió de sortida de 8,7 V. Els diferents corrents i 

tensions del sistema en aquest segon escenari es mostren a la Figura 50. 
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Figura 50.Funcionament del string amb ombrejat. Font: Solaredge. 

 Les principals avantatges d’aquest sistema optimitzador i del sistema Solaredge són: 

• Potència de sortida fins a un 25% superior que en stings d’inversor convencional 

de MPPT. 

• Permet reduir costos de cablejat de continua en un 50% ja que es poden fer 

strings el doble de llargs que amb inversors tradicionals de MPPT.  

• Reducció dels costos de manteniment. El sistema de monitorització permet un 

manteniment més efectiu al poder mesurar els paràmetres a nivell de mòdul 

remotament, això permet detectar quins panells tenen problemes de producció. 

En una instal·lació d’inversor tradicional per detectar si un panell té problemes 

de producció primer és necessari accedir a ell i fer les mesures in situ, en canvi 

el sistema Solaredge permet controlar mitjançant el seu sistema de 

monitorització les dades del panell remotament i identificar quin és exactament 

el que té el problema. 

• Reducció de riscos d’arc elèctric. La tecnologia de l’optimitzador fa que quan 

l’inversor està desconnectat la tensió de sortida de l’optimitzador és de només 1 

volt, aquest fet evita l’aparició de arc elèctric i el possible incendi que es pogués 

generar, i també és molt més segur per a bombers i personal de manteniment 

de la instal·lació. En el sistema Solaredge la tensió en corrent continu del string  

és la suma de 1 volt per optimitzador, si el màxim són 30 optimitzadors, podríem 

tenir un màxim de 30 V, mentre que en un string  d’inversors convencional la 

tensió en corrent continu és igual a la suma de les tensions dels panells ens sèrie, 

que poden arribar als 800 volts. En condicions de seguretat el corrent de 

curtcircuit és limita a valors segurs de 300-600 mA.  
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• Es poden connectar fins a dos panells en sèrie o paral·lel a un sol optimitzadors, 

sempre que la potència dels dos panells sigui inferior a la del optimitzador. 

• Ràpida instal·lació amb ancoratge mitjançant un cargol. 

 

S’instal·laran un total de de 682 optimitzadors P801 de la marca Solaredge. A cada 

optimitzador s’hi connectaran 2 panells en sèrie, aconseguint així una reducció de costos 

en optimitzadors.  

Es connectaran els dos panells en sèrie, llavors els pols positiu i negatiu de la sèrie 

formada pels dos panells es connectaran mitjançant connectors MC4 a les entrades 

marcades com a “IN” de l’optimitzador. Els cablejats marcats com a “OUT” de 

l’optimitzador seran els que es connectaran entre ells per formar els strings. La Figura 

51 mostra la manera com es connectaran els panells a l’optimitzador i els optimitzadors 

entre ells. 

  

Figura 51. Connexió 2 panells en sèrie a un optimitzador. Font: www.solaredge.com 

El funcionament dels strings amb optimitzadors vindrà determinada per la tensió fixa de 

l’inversor mantindrà la tensió  

Els optimitzadors es connectaran en sèrie formant strings. Aquests strings tindran una 

longitud entre 15 i 18 optimitzadors, formant al seu temps cadenes de entre 30 i 36 

panells. En una instal·lació tradicional d’inversor MPPT es podrien formar crear cadenes 

de fins un màxim de 18 panells, així doncs s´estalviarà en cablejat de continua fins als 

inversors. 

Cada optimitzador es subjectarà a la part posterior de marc de un dels panell amb un 

cargol i anirà marcat amb el seu únic número de sèrie en lletres i també mitjançant un 

codi QR. Aquesta informació serà necessària a l’hora de la posta en marxa del sistema i 

pel monitoratge dels panells. 

El fabricant Solaredge ofereix una garantia de 25 anys per als optimitzadors. 
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7.5. INVERSORS FOTOVOLTAICS 

La potència pic generada en corrent continu per els 1.364 panells de 365 W cadascun és 

de 497,86 kW pic.  

La potència nominal en corrent altern de la planta serà de 400 kW nominals. Per obtenir 

aquests 400 kW nominals es faran servir 4 inversors trifàsics de 100 kW nominals 

cadascun de la marca Solaredge, concretament el model SE100K amb sistema Synergy. 

Aquests valors donen el següent sobre dimensionament entre la potència en contínua i 

en alterna: 

𝐹 =
𝑃𝑜𝑡è𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑖𝑐 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎 (𝑘𝑊)

𝑃𝑜𝑡è𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 (𝑘𝑊)
=

497,86

400
= 1,24 = 124% 

En una planta fotovoltaica és aconsellable sobredimensionar la potència en contínua 

perquè la potència pic tant sols s’obtindria en condicions STC, 25° i 1.000 W/m2 de 

irradiació, que són condicions que a la pràctica difícilment es donen,  a més el fet de 

tenir 2 orientacions ja farà que en cap moment la irradiació sigui la màxima en les dos 

orientacions. En cas de superar la potència nominal d’alterna per part dels panells 

l’inversor està dissenyat per treballar com a màxim a la potència nominal de 400 kW. 

Les principals característiques tècniques del inversor són les de la Taula 12: 

Taula 12. Característiques tècniques inversor Solaredge SE100K. 

Model  Solaredge SE100K 

Potència nominal AC (kW) 100 

Nombre d’unitats per inversor 3 

Potència màxima d’entrada en DC inversor/unitat (kW) 150/50 

Rati màxim potència DC/AC 1,5 

Nº entrades de DC per unitat /total 4/12 

Tensió màxima d’entrada CC (V) 1.000 

Tensió d’entrada nominal (V) 750 

Corrent d’entrada màxima (A) 3 x 48,25 

Protecció contra polaritat inversa Sí 

Tensió de sortida AC (fase a fase/fase a neutre) (V) 400/230 

Corrent de sortida màxima per fase (A) 145 

Freqüència CA (Hz) 50/60 +5% 

Corrent de derivació màxima (mA) 300 

Distorsió harmònica total (%) < 3 

Rang de factor de potència +/- 0,8 - 1 

Dimensions unitat (mm) 558 x 328 x 273 

Pes unitat (kg) 32 

Eficiència màxima de l’inversor (%) 98,3 

IP 65 
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La Figura 52 mostra una imatge de l’inversor triat. 

 

Figura 52. Imatge de l'inversor Solaredge SE100K. Font: Solaredge 

En la Figura 52 es poden veure en la part superior les 3 unitats Synergy, l’esquerra, la 

central i la unitat dreta, aquestes són iguals en dimensió i potència, facilitant la 

instal·lació ja que el pes de cada unitat no supera els 32 kg. En la part inferior hi ha el 

Synergy manager, encarregat de distribuir les connexions en DC i AC i de la comunicació 

amb els  Synergy managers del altres inversors, gràcies a una targeta de comunicacions 

incorporada.  

Els quatre inversors s’instal·laran a l’interior de la nau industrial, en una zona propera al 

quadre general de la indústria. 

Es connectaran a les seves entrades en corrent continu els strings d’optimitzadors, cada 

una de les 3 unitats tindrà fins a 4 strings d’entrada, sumant un total de 12 strings per 

inversor i per tant un total de 48 strings. Aquestes entrades aniran protegides amb les 

seves corresponents proteccions de contínua abans de la connexió als inversors. 

L’inversor permet un sobre dimensionament de potència en contínua d’un màxim del 

150% respecte a la potència nominal en alterna. 

La sortida de corrent altern es connectarà després de passar per les corresponents 

proteccions a l’embarrat del quadre general de baixa tensió de la indústria (CGBT) on 

s’injectarà l’energia. 

Els quatre inversors treballaran com a conjunt, l’inversor número 1 funcionarà com a 

mestre i el altres tres com a esclaus. La comunicació entre els inversors mestre i esclaus 

serà mitjançant cable RS485 en sèrie.   
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L’inversor disposa d’un aïllament galvànic entre la part de contínua i la d’alterna i també 

disposarà d’un microprocessador encarregat de garantir una corba sinusoidal amb la 

menor distorsió. 

Aquest inversor incorpora la tecnologia SafeDCTM que permet reduir de manera 

automàtica la tensió dels cables de contínua a nivells segurs quan l’inversor està apagat. 

També té integrat la protecció contra arcs elèctrics, aquest sistema detecta els arcs 

elèctrics i apaga l’inversor per evitar possible incendis. 

L’inversor SE100K de Solaredge és més senzill que un inversor tradicional amb 

seguiment de MPPT, ja que només s’ha d’encarregar de la conversió de contínua a 

alterna, per aquest motiu el fabricant ofereix una garantia de 12 anys per aquest 

inversor, cal ressaltar que habitualment les garanties dels inversor tradicionals són de 5 

anys. 

L’inversor Solaredge funciona amb una tensió fixa en contínua de 750 V nominals 

independentment de les condicions de radiació. Aquesta característica és única dels 

inversors Solaredge amb optimitzadors.  

 

7.6. DSTRIBUCIÓ DELS STRINGS 

Els 1.364 panells i els seus 682 optimitzadors corresponents es connectaran en sèrie 

formant un total de 46 strings. Per a realitzar la distribució dels strings s’utilitza el 

software Designer de Solaredge. La distribució dels strings està especificada en els 

plànols del document 2.  

El sistema amb optimitzadors permet fer strings més llargs que el sistema convencional, 

estalviant cablejat, i també permet més flexibilitat, ja que es poden connectar en la 

mateixa sèrie panells amb diferents orientacions i inclinacions, cosa que en un inversor 

amb MPPT no és possible.  

La Taula 13 mostra la distribució dels diferents strings en les unitats dels inversors i les 

potències de cada string, unitat i total de l’inversor 
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Taula 13. Distribució strings als inversors. Font: elaboració pròpia a partir del softwre Designer de Solaredge. 

 

 

7.7. GESTIÓ DELS EXCEDENTS 

La potencia nominal de la instal·lació és de 400 kW, si es té en compte que el consum a 

la indústria disminueix dràsticament el cap de setmana i està proper als 50 kWh és molt 

probable que es produeixin excedents i que siguin quantiosos. 

Es planteja injectar els excedents a la xarxa en el punt frontera, concretament a 

l’embarrat del quadre general de baixa tensió de consums ja existents i serà 

comptabilitzada l’energia importada pel comptador bidireccional ja instal·lat. D’aquesta 

manera es redueix el període d’amortització de la instal·lació i es disposarà ingressos 

extraordinaris. Els excedents seran injectats a la xarxa.  

Per poder injectar l’energia excedent i complir amb el Reial Decret 244/20219 que regula 

les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia 

elèctrica, la indústria tèxtil haurà de sol·licitar el punt de connexió a la distribuïdora, ja 

que és una instal·lació de més de 100 kW nominals i per tant està inclosa dins del grup 

Nombre 

entrades

Nombre  

optimitzadors

Nombre 

panells

Potència string 

(kW)

Potència etapa 

(kW)

Potència total 

inv. (kW)

Rati potència 

continua/alterna

1 15 30 10,95

2 16 32 23,36

Nombre 

entrades

Nombre  

optimitzadors

Nombre 

panells

Potència string 

(kW)

Potència etapa 

(kW)

Potència total 

inv. (kW)

Rati potència 

continua/alterna

3 14 28 30,66

1 16 32 11,68

2 14 28 20,44

2 15 30 21,9

2 14 28 20,44

2 15 30 21,9

Nombre 

entrades

Nombre  

optimitzadors

Nombre 

panells

Potència string 

(kW)

Potència etapa 

(kW)

Potència total 

inv. (kW)

Rati potència 

continua/alterna

1 15 30 10,95

2 16 32 23,36

Nombre 

entrades

Nombre  

optimitzadors

Nombre 

panells

Potència string 

(kW)

Potència etapa 

(kW)

Potència total 

inv. (kW)

Rati potència 

continua/alterna

3 14 28 30,66

1 16 32 11,68

2 14 28 20,44

2 15 30 21,9

2 14 28 20,44

2 15 30 21,9

127,02

Unitat central

127%Unitat esquerra

Unitat dreta

42,34

42,34

42,34

Unitat central 42,34

127,02 127%Unitat esquerra 42,34

Unitat dreta 42,34

Unitat esquerra 43,8

Unitat dreta 43,8

4

43,8

Unitat central 34,31

121,91 122%Unitat esquerra 4 15 30 43,8

Unitat dreta 4 15 30 43,8

Inversor 1

Inversor 3

Inversor 2

Inversor 4

43,8

4 15

15 30

30

43,8

43,8

Unitat central 34,31

121,91 122%
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d’instal·lacions d’autoconsum amb excedents sense compensació, és a dir, amb venda 

d’excedents. Aquesta sol·licitud serà anterior a l’inici de la posada en marxa de la 

instal·lació. Les dades per poder fer aquesta sol·licitud aniran referenciades al CUPS de 

consum de la indústria, i seran les següents: 

• CUPS de consum. 

• Línia de connexió amb les coordenades corresponents al CUPS. 

• Tipus de connexió: línia de baixa tensió a la xarxa interior. 

• Tensió: 400 V.  

• Potència: 400 kW. 

La indústria rebrà el preu per cada kW injectat segons el preu del pool horari, però 

s’haurà de registrar com a productor d’energia elèctrica i pagar els peatges 

corresponents establerts en el Reial Decret 1544/2011 per l’energia venuda i haurà de 

tenir també un contracte amb un representant de mercat.  

Gràcies al software Designer de Solaredge s’han pogut estimar les produccions 

fotovoltaiques de tot un any de la planta. La Figura 53 mostra com a exemple els 

consums i les produccions estimades per als dies laborables, dissabtes i diumenges dels 

mesos de juny, el millor escenari de generació, i el de desembre, el pitjor escenari per 

radiació solar. 
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Figura 53. Gràfics de consum i producció FV estimada. Font: elaboració pròpia. 

En la taula de l’annex II d’aquest document s’especifica en detall l’estimació  de l’energia 

produïda per la instal·lació, la part que serà auto consumida i la que serà injectada cada 

mes de l’any.  

Atesa la degradació dels panells, la producció de la instal·lació anirà disminuint cada any, 

s’estima que en un 0,6%. Les Taula 14 i Taula 15 i les Figura 54 i Figura 55 mostren les 

dades per al primer any de funcionament de la planta fotovoltaica, el de major 

producció. 

Taula 14. Resum d’estimació de producció i autoconsum el primer any. 

Energia estimada 
produïda (kWh) 

Energia estimada 
autoconsumida (kWh) 

Energia estimada 
exportada (kWh) 

730.840 505.874 224.966 
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Figura 54. Percentatge d’autoconsum de la instal·lació. 

Taula 15. Resum de consums, autoconsum e importació de la indústria en un any. 

Energia estimada 
consumida (kWh) 

Energia estimada 
autoconsumida (kWh) 

Energia estimada 
importada (kWh) 

2.683.120 550.874 2.177.246 

 

 

Figura 55. Percentatge d’autoconsum e importació de la indústria en un any. 

S’estima que el 69% de l’energia serà injectada i que el 18,8% del consum de la indústria 

serà procedent dels panells fotovoltaics de la coberta. 
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7.8. SISTEMA DE MONITORITZACIÓ. 

La instal·lació disposarà d’un sistema de monitorització en temps real  de la producció 

de la planta fotovoltaica, el consum elèctric de la indústria i l’energia injectada a la xarxa 

de distribució. Aquest sistema estarà connectat a internet i podrà ser visualitzat des de 

qualsevol ordenador o dispositiu mòbil. Les avantatges de tenir un sistema de 

monitorització són: 

• Major rendibilitat de la instal·lació, controlant en tot moment la producció i 

detectant possibles averies en temps real. En  el sistema de Solaredge, a més a 

més, gràcies als optimitzadors instal·lats, es permet una monitorització a nivell 

de panell, en inversors tradicionals aquesta opció de monitorització tan detallada 

no és possible. 

• Possibilitat d’extracció d’informes del funcionament de la planta.  

• En estar connectat a internet es poden emmagatzemar totes les dades 

històriques del funcionament de la planta des del seu primer dia de 

funcionament. 

• El cost de l’equip és poc significatiu comparat amb el cost total de la instal·lació. 

Tot el conjunt de dispositius Solaredge, optimitzadors i inversors, formaran part del 

sistema de monitorització. A més a més, s’instal·larà un dispositiu anomenat “meter” 

que s’encarregarà de la lectura dels corrents de les 3 fases al punt frontera de la xarxa 

elèctrica de la indústria mitjançant 3 pinces amperimètriques, una per cada fase. Al 

mateix temps el “meter” es connectarà als inversors mitjançant un cable de comunicació 

RS-485. 

El “meter” triat per a la instal·lació és també de la marca Solaredge i serà el model A-

400V-3Y-MTR-SE i les 3 pinces amperimètriques seran del model SE-CTS 2000-1000. En 

els annexes s’adjunten les característiques tècniques dels dispositius. La forma de 

connexió dels dispositius és la que mostra la Figura 56.  

 

Figura 56. Connexió del “meter” en el sistema de monitorització. Font: Solaredge.  

Per a la monitorització de la instal·lació fotovoltaica s’utilitzarà el software de 

monitorització de Solaredge, el sistema és molt complet i ofereix infinitat de dades fins 
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al nivell de mòdul, que permetrà detectar possibles mòduls defectuosos o que no 

produeixin l’esperat, aquesta característica la dona l’opció “layout” de la monitorització 

en la que es mostren ordenades per tonalitats de colors la producció de cada panell, la 

Figura 57 mostra una captura de pantalla d’aquesta opció d’una planta tipus. En la figura 

es pot observar com, per exemple, hi ha dos panells, els pintats de color negre, que en 

aquesta planta no estan produint. La Figura 57 mostra la producció en horari de matí, i 

es pot observar com els panells encarats a l’est, en un color més clar, han produït més 

que els encarats a l’oest. 

mostra  

Figura 57. Opció “layout” monitorització de Soloredge. Font: Solaredge. 

 

 

7.9. CABLEJAT CONTÍNUA,  D’ALTERNA I DE PRESA A TERRA 

En l’apartat de justificació de compliment del REBT s’especifiquen les característiques 

tècniques de cada cablejat i es demostra el compliment de la normativa. Els diferents 

tipus de cablejat de la instal·lació són els següents: 
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• Cablejat de contínua: 

Des del final de cada pol positiu i negatiu dels diferents strings es traçarà un cable fins a 

la caixa de proteccions de continua situada a la sala d’inversors, a l’interior de la nau, i 

des de aquí fins a la entrada de l’inversor.  

Per triar el cable adequat es seguiran les especificacions dictades en el Plec de 

Condicions Tècniques d’Instal·lacions Connectades a Xarxa (PTC) de l’IDAE, que 

especifica el següent: 

− Han d’estar dissenyats per suportar condicions extremes, temperatures entre -

40 ° C i +90 ° C, i han de ser de llarga vida útil, més de 25 anys. 

− Ha de ser adient per a equips d’aïllament  classe II. 

− Han de ser dissenyat per una temperatura màxima del conductor de 120° C. 

− Han de ser d’alta seguretat (AS). 

− El cablejat serà de coure (Cu) i tindrà una secció que eviti una caiguda de tensió 

major a un 1,5 %  

− El cablejat ha de poder suportar un 125% de la intensitat màxima de 

funcionament del sistema. 

− La tensió assignada serà de 1,5 kV. 

Aquests cables seran unipolars de coure (Cu) del tipus RV-K de 4 o 6 mm2 de secció 

depenent de la llargada del cable, tensió nominal 0,6/1 kV i recobriment de PVC. La 

secció de cada cablejat està especificada en els càlculs justificatius.  

Els cables de contínua seran conduïts per la coberta a través de diverses safates 

metàl·liques, tipus reixa amb tapa desmuntable segons indica la ITC-BT-01. S’aprofitarà 

també les guies i carrils de suport dels panells, aquestes safates seran de 60x60, 100x60 

i 150x100 mm. La baixada dels cables fins a la sala d’inversors es farà a través d’una 

safata metàl·lica ancorada a la façana 200x100 mm. La distribució dels safates tipus reixa 

estan descrites en els plànols. Les safates estaran connectades a la xarxa de terra de la 

instal·lació fotovoltaica i mantindran la continuïtat durant tot el seu recorregut. Les 

safates compliran amb la norma UNE-EN 50.085-1. 

• Cablejat d’alterna: 

Les especificacions del cablejat d’alterna venen descrites en la ITC -BT-19, 20 i 28 del 

REBT. Les principals característiques que ha de complir són: 

− La caiguda de tensió entre els inversors i el punt de connexió no pot ser superior 

al 1,5% a la intensitat nominal. 

− Seran delta seguretat (AS), estaran dissenyats per suportar temperatures 

extremes. 

El cablejat de corrent alterna anirà de la sortida de cada un dels inversors al punt de 

connexió. Es poden distingir dos trams de de cablejat. 



Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i 
Automàtica 

  

64 
 

• El que va de la sortida de cada un dels 4 inversors a les caixes de protecció 

d’alterna i unificació. Aquest cablejat serà multipolar, format per 4 cables flexible 

de coure (Cu) del tipus RZ1-K (AS), amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE),  

coberta exterior de PVC lliure d’halògens i  amb tensió nominal 0,6/1 kV. 

• El que va de la caixa de proteccions al punt de connexió. Aquest serà unipolar de 

coure (Cu) del tipus RZ1-K amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE), coberta 

exterior de PVC lliure d’halògens i amb tensió de 0,6/1 kV.  

Tot el tram d’alterna anirà conduit per safates metàl·liques ancorades a la paret, 

aquestes tindran les seccions mínimes aconsellades per les taules 2, 5 i 7 de la ITC-BT-

21 del REBT. 

• Cablejat de presa a terra: 

Tal com indica el Reial Decret 842/2002 que defineix el reglament de baixa tensió, el 

camp fotovoltaic tindrà un cablejat de  presa a terra independent de la de la xarxa ja 

existent per no alterar la línia de la companyia elèctrica. La ITC-BT-18 regula les 

condicions de presa a terra de les instal·lacions de baixa tensió.  

El cablejat de presa a terra connectarà tots els elements conductors de la instal·lació 

entre ells, és a dir, el marc dels mòduls fotovoltaics, les estructures de suport, les safates 

metàl·liques per conduir el cablejat, les caixes de proteccions i també les carcasses dels 

4 inversors. 

El cablejat serà de tipus RV-K 0,6/1 kV i el seu gruix vindrà determinat per el que indica 

la taula 2 de la ICT-BT-18. 

 

7.10. PROTECCIONS 

La instal·lació fotovoltaica disposarà de proteccions tant el la part de contínua com en 

la d’alterna tal com regeix el REBT. 

7.10.1. Part de contínua 

Per protegir contra sobretensions, la part de contínua de la instal·lació disposarà a la 

sala dels inversors de dos caixes de connexió, una per als strings de l’inversor 1 i 2 i una 

altra pels inversors 3 i 4. Aquestes caixes incorporaran un fusible pel final de cada string 

del pol negatiu, aquest fusible serà d’un amperatge superior al 125% de la intensitat 

màxima del sistema, tal com indica la PTC de l’IDAE, en l’apartat de càlcul del 

compliment del REBT s’especifica aquesta intensitat. La caixa comptarà amb els porta 

fusibles corresponents al nombre de fusibles. La Taula 16 detalla el nombre de fusibles 

de la instal·lació i les seves característiques atesos els optimitzadors instal·lats. 
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Taula 16. Característiques caixa de proteccions de contínua.   

 

Per a protegir contra contactes directes o indirectes en la part de contínua, els inversors 

disposaran d’un control de la resistència d’aïllament de la instal·lació, aquests 

mesuraran contínuament la resistència d’aïllament i quan detectin que la resistència 

s’ha perdut es desconnectaran automàticament i activaran una alarma, aquests no es 

tornaran a connectar fins que no es recuperi la resistència d’aïllament.   

Davant la caiguda d’un llamp, la xarxa equipotencial creada de totes les masses i terres 

de la instal·lació evitarà l’aparició d’una diferència de potencial entre els diferents 

elements de la instal·lació. 

Els inversors Solaredge disposen del sistema SafeDC, de manera que quan es 

desconnecten els inversors la tensió de cada optimitzador passa a ser d’1 V, per lo tant, 

la tensió del string passa de 750 V a 16 V com a màxim. Aquest fet fa que sigui molt segur 

per a tasques de manteniment o dels bombers. 

7.10.2. Part d’alterna 

A la sala dels inversors s’instal·larà una caixa de proteccions metàl·lica d’alterna, aquesta 

rebrà el cablejat procedent del les sortides dels quatre inversors i la sortirà del quadre 

anirà  cap al quadre general de baixa tensió de la indústria (CGBT). 

Per protegir contra sobreintensitats s’instal·larà un interruptor magnetotèrmic 

tetrapolar a la sortida d’alterna de cada inversor, aquest serà d’un calibre adient a la 

sortida de la intensitat màxima del inversor, 145 A. Les quatre sortides d’aquests 

magnetotèrmics s’unificaran en un embarrat al qual es connectarà l’interruptor 

magnetotèrmic general de la instal·lació, serà adient a la suma de les intensitats dels 

quatre inversors. La Taula 17 exposa les característiques d’aquestes proteccions 

d’alterna. 

Per protegir a les persones contra contactes indirectes i ateses les tensions e intensitats 

de sortida dels inversors en alterna, s’instal·larà una protecció diferencial capaç de 

mesurar corrents residuals. Aquest interruptor diferencial tetrapolar de 630 A tallarà 

l’interruptor quan la corrent residual sigui superior als 300 mA. La Taula 17 defineix 

aquestes proteccions per contacte indirecte. 

Protecció Quantitat Tensió (V) Amperatge (A)

Fusible DC tipus 10x38 23 1.000 20

Protecció Quantitat Tensió (V) Amperatge (A)

Fusible DC tipus 10x38 23 1.000 20

Caixa de connexió 1, inversors 1 i 2

Caixa de connexió 2, inversors 3 i 4
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Taula 17.Especificacions de la caixa de proteccions d’alterna. 

 

 

7.11. CÀLCUL COMPLIMENT REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ 

En el següent apartat s’especifiquen els càlculs necessaris per al compliment del REBT 

de la instal·lació fotovoltaica. 

 

7.11.1. Secció cablejats 

Corrent contínua: 

La secció del cablejat en corrent continua ve determinada per les característiques 

mínimes exposades en l’apartat 7.9. En estar conduit per safates metàl·liques a la 

intempèrie, la instal·lació fotovoltaica es considera de la classe B1 (segons la ITC-BT 26, 

punt 7.1  i la ITC-BT 30, punt. 2.1.2) Per calcular la secció es tenen en compte bàsicament 

dos condicionants:  

− El punt 5 de la ITC-BT-40 especifica que la caiguda de tensió entre els panells 

fotovoltaics i l’entrada del inversor no pot ser superior al 1,5% per a la intensitat 

nominal. 

− El cablejat haurà de ser capaç de suportar un 125% de la intensitat nominal de la 

instal·lació fotovoltaica, s’haurà d’aplicar un factor de 1,25. 

Pel càlcul de la secció mínima es fa servir la següent fórmula: 

𝑆 =
2 ∙ 𝐿 ∙ 𝐼

𝜕 ∙ ∆𝑈
 

Essent: 

S : secció del conductor (mm2) 

L : Longitud del cablejat (m) 

I : intensitat nominal de funcionament (A) 

∂ : conductivitat del conductor (Ω-1·m-1)  

Component Pretecció Calibre Quantitat Tipus

Protecció 

magnetotèrmica
Inversor 100 kW 160 A, 10 kA 4 4P

Protecció 

diferencial

General 

instal·lació

630 A, 300 mA 

regulat a 600 A
1 4P

IGA- 

magnetotèrmic

General 

instal·lació

630 A, 36 kA 

regulat a 600 A
1 4P

Caixa de proteccions AC
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∆U : Caiguda de tensió (V) 

En la fórmula es multiplica la longitud per 2 atès que el cable de continua té dos trams, 

el d’anada i el de tornada. Es prendrà com L la distancia de l’optimitzador més allunyat 

del string a l’inversor, ja sigui els pol positiu o el negatiu. 

La intensitat pel càlcul serà la nominal de cada string, aquesta serà la que s’obté d’aplicar 

la fórmula del apartat 7.4. Per complir amb la normativa aquest valor es multiplicarà pel 

factor de seguretat de 1,25.   

Per la conductivitat es prendrà el valor del coure, 56 Ω-1·m-1. 

Atès que els inversors Solaredge treballen a una tensió constant de 750 V es prendrà un 

valor de caiguda de tensió d’11,25 V, que equival a l’1,5% de 750. 

Un cop calculada la secció mínima s’instal·larà en el string el cable de gruix normalitzat 

superior. 

La Taula 19 mostra el resultat de la secció mínima i la secció que es pretén instal·lar a 

cada string. 

El resultat és que s’instal·laran un total de 5.816 m de cable en continua, que es 

repartiran de la següent manera: 

• 30 strings amb cable solar RV-K (AS) de 4 mm2, sumant 3.040 m. 

• 16 strings amb cable solar RV-K (AS) de 6 mm2, sumant 2.776 m. 

El requisit de la intensitat admissible per el cablejat és menys restrictiu, però un cop 

calculada la secció es comprova que el cable triat pot suportar una intensitat superior a 

la de funcionament mes el 25% quan s’instal·la sobre safata de reixa, per fer-ho es fa 

servir la Taula 18, extreta de la ITC-BT-19 del REBT.  

El tipus de conducció en safata reixa o perforada és el tipus E segons la taula 1 de la ITC-

BT-19. Els cables son tipus Z1, per tant, segons la taula són de 2xPVC, i per les intensitats 

màximes admissibles són: 

• Cable de 4 mm2 : 34 A. 

• Cable de 6 mm2 : 44 A. 

Per tant es compleix que: 

34 𝐴 >  19,47 𝐴 (𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 4 𝑚𝑚2) 

44 𝐴 >  19,47 𝐴 (𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 6 𝑚𝑚2) 
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Taula 18. Intensitat màxima admissible del cablejat. Font ITC-BT-19 REBT. 
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Taula 19.Càlcul secció cablejat de corrent contínua. Font: elaboració pròpia. 

 

Corrent altern: 

Per al cablejat de corrent altern es segueix una metodologia diferent que en al cable en 

contínua. En la part d’alterna tindrà més pes el fet de que el cable triat pugui suportar 

el 125% de la intensitat nominal i després es calcularà si el cable triat compleix amb el 

requisit d’una caiguda de tensió inferior al 1,5%. 

String
Optim. del 

string

Panells del 

string

Potència del 

string (W)

Factor corr. 

intensitat

Intensitat 

(A)

Longitud un 

tram (m)

Tensió

 string (V)

Caiguda tensió

1,5% (V)

Secció mínima 

(mm
2
)

Secció cable

(mm
2
)

1.1 15 30 10.950 1,25 18,25 20 750 11,25 1,16 4

1.2 16 32 11.680 1,25 19,47 82 750 11,25 5,07 6

1.3 16 32 11.680 1,25 19,47 75 750 11,25 4,63 6

1.4 15 30 10.950 1,25 18,25 65 750 11,25 3,77 4

1.5 15 30 10.950 1,25 18,25 50 750 11,25 2,90 4

1.6 15 30 10.950 1,25 18,25 65 750 11,25 3,77 4

1.7 15 30 10.950 1,25 18,25 75 750 11,25 4,35 6

1.8 15 30 10.950 1,25 18,25 53 750 11,25 3,07 4

1.9 15 30 10.950 1,25 18,25 45 750 11,25 2,61 4

1.10 15 30 10.950 1,25 18,25 28 750 11,25 1,62 4

1.11 15 30 10.950 1,25 18,25 20 750 11,25 1,16 4

2.1 14 28 10.220 1,25 17,03 75 750 11,25 4,06 4

2.2 14 28 10.220 1,25 17,03 60 750 11,25 3,24 4

2.3 14 28 10.220 1,25 17,03 39 750 11,25 2,11 4

2.4 16 32 11.680 1,25 19,47 60 750 11,25 3,71 4

2.5 15 30 10.950 1,25 18,25 67 750 11,25 3,88 4

2.6 15 30 10.950 1,25 18,25 31 750 11,25 1,80 4

2.7 14 28 10.220 1,25 17,03 30 750 11,25 1,62 4

2.8 14 28 10.220 1,25 17,03 33 750 11,25 1,78 4

2.9 14 28 10.220 1,25 17,03 62 750 11,25 3,35 4

2.10 15 30 10.950 1,25 18,25 45 750 11,25 2,61 4

2.11 15 30 10.950 1,25 18,25 41 750 11,25 2,38 4

2.12 14 28 10.220 1,25 17,03 41 750 11,25 2,22 4

3.1 15 30 10.950 1,25 18,25 55 750 11,25 3,19 4

3.2 16 32 11.680 1,25 19,47 96 750 11,25 5,93 6

3.3 16 32 11.680 1,25 19,47 92 750 11,25 5,69 6

3.4 15 30 10.950 1,25 18,25 90 750 11,25 5,21 6

3.5 15 30 10.950 1,25 18,25 78 750 11,25 4,52 6

3.6 15 30 10.950 1,25 18,25 90 750 11,25 5,21 6

3.7 15 30 10.950 1,25 18,25 95 750 11,25 5,50 6

3.8 15 30 10.950 1,25 18,25 78 750 11,25 4,52 6

3.9 15 30 10.950 1,25 18,25 65 750 11,25 3,77 4

3.10 15 30 10.950 1,25 18,25 42 750 11,25 2,43 4

3.11 15 30 10.950 1,25 18,25 42 750 11,25 2,43 4

4.1 14 28 10.220 1,25 17,03 100 750 11,25 5,41 6

4.2 14 28 10.220 1,25 17,03 90 750 11,25 4,87 6

4.3 14 28 10.220 1,25 17,03 79 750 11,25 4,27 6

4.4 16 32 11.680 1,25 19,47 85 750 11,25 5,25 6

4.5 15 30 10.950 1,25 18,25 100 750 11,25 5,79 6

4.6 15 30 10.950 1,25 18,25 80 750 11,25 4,63 6

4.7 14 28 10.220 1,25 17,03 70 750 11,25 3,79 4

4.8 14 28 10.220 1,25 17,03 60 750 11,25 3,24 4

4.9 14 28 10.220 1,25 17,03 58 750 11,25 3,14 4

4.10 15 30 10.950 1,25 18,25 62 750 11,25 3,59 4

4.11 15 30 10.950 1,25 18,25 66 750 11,25 3,82 4

4.12 14 28 10.220 1,25 17,03 70 750 11,25 3,79 4

Inversor 4

Inversor 2

Inversor 1

Inversor 3
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En la part d’alterna hi haurà dos trams: 

• Tram 1: de la sortida dels inversors a la caixa d’unificació, aquest tram és de 18 

metres des de l’inversor més allunyat de la caixa. S’utilitzarà cable multipolar de 

Coure RZ1-K (AS) (XLPE). 

• Tram 2: de la caixa d’unificació a l’embarrat del quadre general de baixa tensió 

de la indústria (CGBT), aquest tram es de 30 metres, s’utilitzarà cable unipolar 

per fase de coure tipus RZ1-K (AS) (XLPE). 

Es faran servir 2 criteris, essent el primer més restrictiu: 

• Segons la ITC-BT-19 el cablejat ha de ser capaç de suportar un 125% de la 

intensitat nominal. 

• Segons la ITC-BT-40 la caiguda de tensió entre els inversors i el punt de connexió 

en la xarxa interior no pot ser superior al 1,5%.  

Tram 1: Si es té en compte que segons les especificacions tècniques del fabricant dels 

inversors, la intensitat màxima de sortida serà de 145 A. Per tant el cable RZ-1K (XLPE) 

triat haurà de ser capaç de suportar la següent intensitat per fase: 

𝐼𝑚𝑎𝑥 = 𝐼𝑛 ∙ 1,25 =  145 ∙ 1,25 =  181,25 𝐴 

La conducció sobre safata de reixa o perforada correspon al tipus de conducció E, la 

Taula 21  mostra que el primer cable que compleix aquesta condició és el de 70 mm2 de 

secció. Aquesta taula s’ha extret de la taula A de la ITC-BT-19. 
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Taula 20. Intensitat màxima admissible del cablejat en alterna del tram 1. Font ITC-BT-19 REBT 

 

 

Al ser tensió trifàsica la fórmula per calcular la caiguda de tensió un cop tenim la secció 

del cablejat és la següent: 

∆𝑈 =
√3 ∙ 𝐿 ∙ 𝐼 ∙ cos 𝜑

𝜕 ∙ 𝑆
 

Essent: 

∆U : caiguda de tensió (V) 

L : longitud del cablejat (m) 
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I : intensitat nominal de funcionament (A) 

∂ : conductivitat del conductor (Ω-1·m-1)  

S : secció mínima del conductor (mm2) 

Per a fer els càlculs es pren com a intensitat nominal de funcionament la de sortida de 

l’inversor, 145 A per fase multiplicat per el factor de seguretat de 1,25. 

Per a instal·lacions industrials el cos φ es pot prendre un valor de 0,8. 

La tensió és de 400 V entre fases. 

La Taula 21 mostra la caiguda de tensió segons la secció triada de 70 mm2 i la longitud 

del tram. Es comprova que la caiguda màxima és del 0.29%. 

Taula 21. Càlcul caiguda tensió tram 1 corrent alterna. Font: elaboració pròpia. 

 

El resultat dels càlculs és que s’instal·larà el següent cable en el tram 1: 

• Cable multipolar de 4 cables de coure de 70 mm2 cada un.  

Tram 2: els 30 metres que van de la caixa d’unificació a l’embarrat de la CGBT de la 

indústria conduits sobre safata de reixa o perforada. La intensitat nominal serà la suma 

de les intensitats de cada inversor de 100 kW. 

𝐼𝑛𝑜𝑚 =  𝐼𝑖𝑛𝑣 ∙  4 =  145 ∙  4 =  580 𝐴 

 Aquesta intensitat s’ha de multiplicar pel factor de seguretat 1,25, així doncs, la 

intensitat que ha de suportar el cablejat és la següent: 

𝐼𝑛𝑜𝑚 =  𝐼𝑖𝑛𝑣 ∙  1,25 =  580 ∙  1,25 =  725 𝐴 

Es fa el mateix que al tram 1, la Taula 22  mostra que la secció del cablejat conduit sobre 

safata reixa o perforada que compleix la condició de la intensitat màxima és de 500 mm, 

la Taula 22 presenta la secció mínima per evitar una caiguda del 1% i la secció 

normalitzada amb un valor superior a la secció mínima. 

Tram 1
Longitud 

(m)

Intensitat 

(A)

Factor corr. 

Intensitat

Tensió

 (V)
cos φ

Secció cable

(mm
2
)

Caiguda 

tensió (V)

% real caiguda 

tensió

Inv. 1 - C. Prot. alterna 12 145 1,25 400 0,8 70 0,77 0,19%

Inv. 2 - C. Prot. alterna 14 145 1,25 400 0,8 70 0,90 0,22%

Inv. 3 - C. Prot. alterna 16 145 1,25 400 0,8 70 1,03 0,26%

Inv. 4 - C. Prot. alterna 18 145 1,25 400 0,8 70 1,15 0,29%
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Taula 22. Càlcul secció caiguda tensió tram 2 corrent alterna. Font ITC-BT-19 REBT. 

 

La Taula 23 presenta la caiguda de tensió del tram 2, es pren la secció triada, la longitud 

del tram i s’utilitza la mateixa fórmula del tram 1.  

Taula 23. Càlcul caiguda tensió tram 2 corrent alterna. Font: elaboració pròpia. 

 

 Per aquest segon tram s’instal·laran: 

• 2 cables unipolars de coure de 240 mm2 per a cada fase i 2 més pel neutre.  

Tram 2
Longitud 

(m)

Intensitat 

(A)

Factor corr. 

Intensitat

Tensió

 (V)
cos φ

Secció cable

(mm2)

Caiguda 

tensió (V)

% real caiguda 

tensió

Unificació - CGBT 30 580 1,25 400 0,8 480 1,12 0,28%
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Si es sumen les caigudes de tensió dels 2 trams es comprova que la caiguda total en 

alterna és inferior al 1,5% com determina la ITC-BT-40. 

%∆𝑈𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = %∆𝑈𝑡𝑟𝑎𝑚 1 + %∆𝑈𝑡𝑟𝑎𝑚 2 =  0,29% +  0,28% =  0,57% 

 

Cable de presa de terra: 

La presa de terra de la instal·lació fotovoltaica serà independent del neutre de la 

companyia distribuïdora, tal com determina el REBT.   

La secció mínima del cable de terra serà la que determina la ITC-BT-18, la Taula 24 

especifica les seccions mínimes del cablejat. 

Taula 24. Secció del cablejat de terra. Font: ITC-BT-18. 

 

Tenint en compte aquesta taula les seccions del cablejat de presa a terra en funció de la 

ubicació són les següents: 

• Cable de presa a terra a la coberta per la unió dels marcs dels mòduls serà de 

1x6 mm2, aïllat i de color groc-verd. 

• Cable de presa a terra a la coberta per la unió de les estructures de suport i 

safates reixa serà de 1x6 mm2, aïllat i de color groc-verd. 

• Cable de presa a terra a l’interior de la nau industrial, per la connexió de les 

caixes de protecció, les safates reixa i les carcasses dels inversors serà de 1x25 

mm2, aïllat i de color groc-verd. 

• Cable de presa a terra a l’interior de la nau industrial, de les caixes de protecció 

a la presa de terra independent, serà de 1x50 mm2, aïllat i de color groc-verd. 

• La piqueta connectada a terra serà de 15 mm de diàmetre i de 2 metres de 

longitud. 

Per complir amb els REBT la resistència de la presa a terra ha de complir la següent 

fórmula: 

𝑅𝑡 ∙ 𝐼𝑑 ≤  𝑈𝐿 

Essent: 

Rt : resistència de la presa a terra de les masses. 

Id : intensitat de defecte (0,3 A). 
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UL : tensió límit de seguretat per a locals a la intempèrie o mullats (24 V). 

Per tant, la resistència ha de ser: 

𝑅𝑡 ≤  
24

0,3
 =  80Ω  

 

7.11.2. Proteccions 

Proteccions d’alterna: 

El compliment del REBT s’ha comprovat amb la utilització del software Cypelec Core de 

Cype Ingenieros. S’han estudiat els següents components: 

• Interruptor magnetotèrmic tetrapolar de 160 A d’intensitat i 15 kA de poder de 

tall a la sortida de cada inversor. 

 

Coordinació entre conductors i dispositius de protecció contra sobrecàrregues (IEC 
60364-4-43, apartat 433.1)  
  
Les característiques de funcionament d'un dispositiu que protegeix un cable contra 
sobrecàrregues han de satisfer les següents dues condicions: 

  

IB  In  IZ  
I2  1,45 x IZ = 324,60 A   

  

Amb:       

  IB   Intensitat de disseny del circuit (144,34 A) 

  
In 

  
Intensitat assignada del dispositiu de protecció (Interruptor automàtic, 
160,00 A) 

 Iz   Intensitat permanent admissible del cable (223,86 A) 

  
I2 

  
Intensitat efectiva assegurada en funcionament en el temps convencional del 
dispositiu de protecció (232,00 A) 

 

Característiques dels dispositius de protecció contra curtcircuits (IEC 60364-4-43, 
apartat 434.5.1) 

 
  
El poder de tall del dispositiu de protecció no ha de ser inferior a la màxima intensitat 
de curtcircuit prevista en el lloc de la seva instal·lació. 
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Per a interruptors automàtics fabricats segons UNE EN 60947-2: 

Icn > Icc màxima prevista en el punt d'instal·lació del dispositiu de protecció contra 
curtcircuits. 

  

Ics > Icc màxima prevista en el punt d'instal·lació del dispositiu de protecció contra 
curtcircuits. 

 

 
  

Amb:       

  Icc   Màxima intensitat de curtcircuit prevista: 11,08 kA (Ik3màx capçalera) 

  Icn   Poder de tall últim: 15,00 kA 

  Ics   Poder de tall de servei: 15,00 kA  
  

• Interruptor diferencial de 630 A amb una sensibilitat de 300 mA a la sortida de 

la unificació dels 4 inversors. 

 

Protecció contra contactes indirectes (IEC 60364-4-41, apartat 411.5)  
  
En cas d'un defecte d'impedància menyspreable entre el conductor de línia i una part 
conductora accessible o un conductor de protecció en el circuit o equip, un dispositiu de 
protecció ha de desconnectar automàticament l'alimentació del conductor de línia d'un 
circuit o equip dins d'un temps que depèn de la tensió nominal entre fase i terra, i de 
l'esquema de connexió a terra. 

Totes les parts conductores accessibles protegides per un mateix dispositiu de protecció 
han d'estar connectades mitjançant conductors de protecció a una mateixa presa de 
terra. Quan s'utilitzin diversos dispositius de protecció connectats en sèrie, aquest 
requisit s'aplica separadament a totes les parts conductores accessibles protegides per 
cada dispositiu. 

En general, en esquema TT, els interruptors diferencials (DDR) s'han d'utilitzar per a la 
protecció en cas de defecte. D'una altra manera, els dispositius de protecció contra 
sobreintensitats es poden utilitzar per a la protecció en cas de defecte, si es garanteix, 
de forma permanent i fiable, un valor adequadament baix de Zs. 

El bucle de defecte que permet la circulació del corrent de defecte corresponent a un 
esquema de connexió a terra TT, és el següent: 
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Figura 58. Esquema TT Font: Software Cypelec Core de Cype Ingenieros. 

  
 La suma de les resistències de la presa de terra de la instal·lació i les resistències dels 
conductors de protecció és: 
  

 

  

Amb:       

  Ra   Resistència de la connexió de terra de la instal·lació. (15,00 W) 

  
∑RL 

  
Suma de les resistències dels conductors de protecció, calculades per a una 
resistivitat a la temperatura en servei normal (1,25 vegades la resistivitat a 
20°C) (0,00 W)  

  
Per tant, per al conductor de protecció: 

  
  

Referència 
Secció 
(mm²) 

Longitud 
(m) 

r 
(Wmm²/m) 

R20° (mW) 

  240,0 mm² 30.00 0,018 1,13 

Circuit amb càrrega concentrada 240,0 mm² 30.00 0,018 1,13 

      ∑RL 2,25 x 1,25 = 2,81  
  
  
Amb el què: 

RA = 15,00 W 

  

A a LR R R= +
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La intensitat de defecte es pot calcular mitjançant l'expressió: 

  

 

  

Amb:       

  Id   Corrent de defecte (9,24 A) 

  U0   Tensió entre fase i neutre (230,94 V) 

  
RA 

  
Suma de les resistències de la presa de terra i dels conductors de protecció 
de les masses (15,00 W) 

  
RB 

  
Resistència de la presa de terra del neutre, sigui del transformador o de la 
línia d'alimentació (10,00 W)  

  
Amb el que la tensió de defecte és: 

  

 

  

Amb:       

  Ud   Tensió de defecte (138,57 V)  
  
La tensió de defecte calculada és perillosa, ja que és superior a la tensió de contacte 
límit convencional UL. (50,00 V) 

Per tant, és obligatori preveure una desconnexió automàtica de la part de la instal·lació 
afectada pel defecte. 

  
El dispositiu de protecció utilitzat per al tall de la instal·lació en cas de defecte és un 
dispositiu de protecció de corrent diferencial-residual (DDR), que ha de complir la 
següent condició: 

  

 

  

Amb:       

  IDN   Corrent diferencial-residual assignat al DDR (0,30 A) 

  UL   Tensió de contacte límit convencional (50,00 V)  
  
L'interruptor seleccionat és un DDR amb corrent diferencial-residual assignat de 300 mA. 

  

4,501 ≤ 50,00   
  

0
d

A B

U
I

R R
=

+d A dU R I= 

A N LR I U
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El temps màxim de desconnexió de l'interruptor diferencial per a una tensió nominal 
entre fase i terra de 230,94 V, segons la taula 41.1 de la norma IEC 60364-4-41, apartat 
411.3.2, és de: 

Temps màxim de desconnexió: 0,07 

 

Sensibilitat dels diferencials (IEC 61008, IEC 61009)  
  
Els corrents de fuita no seran superiors, per al conjunt de la instal·lació o per a cadascun 
dels circuits en què aquesta es pugui dividir a l'efecte de la seva protecció, a la 
sensibilitat que presenten els interruptors diferencials instal·lats com a protecció contra 
els contactes indirectes. 

  
Segons les prescripcions de les normes de producte IEC 61008-1 i IEC 61009-1, els 
interruptors diferencials poden desconnectar a partir del 50% de la seva intensitat 
diferencial-residual assignada. Per tant, s'han de limitar els corrents de fuita per sota 
d'aquest valor. 

  

 

  

Amb:       

  IDN   Corrent diferencial-residual assignat (0,30 A) 

  If   Corrent de fuita (0,010 A)  
  
Amb el què: 

  

0,150 > 0,010   
  
Considerant una capacitat de fuita per cable de 0,33 mF/km, la capacitat de fuita total 
serà: 

  

 

  

Amb:       

  Cf   Capacitat de fuita total (0,13 mF) 

  C'
f   Capacitat de fuita per cable (0,33 mF/km) 

  ∑Lc   Sumatori de les longituds dels cables (400,00 m)  
  
  

N
f

I
I

2
  '

f f cC C L= 
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Referència Longitud (m) Cable Longitud total (m) 

  30,00 Unipolar (8x) 240,00 

Circuit amb càrrega concentrada 20,00 Unipolar (8x) 160,00 

    ∑Lc 400,00  
  
Amb el què: 

  

 

  

Amb:       

  XC   Reactància capacitiva (24.114 W) 

  w   Freqüència angular de valor w = 2pf; 

  f   Freqüència de la xarxa (50 Hz)  
  

El corrent de fuita és: 
  

 
  

Amb:       

  If   Corrent de fuita (0,010 A) 

  U0   Tensió entre fase i neutre (230,94 V)  
  
 

 

Intensitat assignada dels diferencials  
  
Els circuits interiors estaran protegits per un o diversos interruptors diferencials que 
garanteixin la protecció contra contactes indirectes, amb una intensitat assignada 
superior o igual que el dispositiu de protecció contra sobreintensitats associat 
(Interruptor automàtic). 

  

 

  

Amb:       

  In(DDR)   Intensitat assignada del dispositiu diferencial-residual. (630,00 A) 

  
In(DPCS) 

  
Intensitat assignada del dispositiu de protecció contra sobreintensitats. 
(630,00 A)  

  

C

f

1
X

j C
=

0
f

C

U
I

X
=

n(DDR) n(DPCS)I I
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630,00 ≥ 630,00   
  
 

• Interruptor magnetotèrmic de 630 A d’intensitat nominal i 36 kA de poder de 

tall a la sortida de la unificació dels 4 inversors. 

 

Coordinació entre conductors i dispositius de protecció contra sobrecàrregues (IEC 
60364-4-43, apartat 433.1 i apartat 433.3)  
  
Les característiques de funcionament d'un dispositiu que protegeix un cable contra 
sobrecàrregues han de satisfer les següents dues condicions: 

  

IB ≤ In ≤ IZ  
I2 ≤ 1,45 x IZ = 1249.41 A   

  

Amb:       

  IB   Intensitat de disseny del circuit (577,35 A) 

  
*In 

  
Intensitat assignada del dispositiu de protecció (Interruptor automàtic, 
630,00 A) 

  IZ   Intensitat permanent admissible del cable (861,66 A) 

  
I2 

  
Intensitat efectiva assegurada en funcionament en el temps convencional 
del dispositiu de protecció (913,50 A)  

  
* Segons l'apartat 433.3.1, punt a) de la norma IEC 60364-4-43 no és necessari disposar 
d'un dispositiu de protecció contra sobrecàrregues per a un conductor situat a la zona 
de la càrrega d'un canvi de secció, d'un canvi de naturalesa, d'un canvi de mètode 
d'instal·lació o en constitució, que està eficaçment protegit contra sobrecàrregues per 
un dispositiu de protecció situat en el costat de l'alimentació. 

  

Característiques dels dispositius de protecció contra curtcircuits (IEC 60364-4-43, 
apartat 434.5.1)  
  
El poder de tall del dispositiu de protecció no ha de ser inferior a la màxima intensitat 
de curtcircuit prevista en el lloc de la seva instal·lació. 

  
Per a interruptors automàtics fabricats segons UNE EN 60947-2: 

Icn > Icc màxima prevista en el punt d'instal·lació del dispositiu de protecció contra 
curtcircuits. 
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Ics > Icc màxima prevista en el punt d'instal·lació del dispositiu de protecció contra 
curtcircuits. 

 

 
  

Amb:       

  Icc   Màxima intensitat de curtcircuit prevista: 11,08 kA (Ik3màx capçalera) 

  Icn   Poder de tall últim: 36,00 kA 

  Ics   Poder de tall de servei: 36,00 kA  
  
 

8. ANÀLISI DE VIABILITAT ECONÒMICA 

Com s’exposa en l’annex II sobre la viabilitat econòmica de la instal·lació fotovoltaica 

s’han estudiat 4 casos: 

Escenari A: Instal·lació sense subvenció i finançament propi del 100%. 

Escenari B: Instal·lació sense subvenció i finançament propi del 50% i 50% finançament 

aliè a 10 anys a un interès del 5%. 

Escenari C: Instal·lació amb subvenció i finançament propi del 100%. 

Escenari D: Instal·lació amb subvenció i finançament propi del 50% i 50% finançament 

aliè a 10 anys a un interès del 5%. 

En la Taula 25 mostra els resultats del anàlisis de la viabilitat econòmica per a cada 

escenari. 

Taula 25. Conclusions estudi viabilitat econòmica. Font: elaboració pròpia. 

ESCENARI Període 
d'amortització (anys) 

Flux de tresoreria  
acumulat als 25 

anys (€) 

VAN 
(€) 

TIR 
(%) 

A 5,92 1.284.026 € 768.507 € 17,35% 

B 4,75 1.245.853 € 759.986 € 23,62% 

C 4,57 1.361.916 € 846.397 € 22,66% 

D 3,24 1.332.832 € 839.905 € 33,00% 

  

La inversió de la instal·lació fotovoltaica per autoconsum que es projecta instal·lar en la 

coberta d’una indústria tèxtil és viable econòmicament i financera. Els resultats de tots 

escenaris demostren que: 

• El VAN és superior als 768 mil €, valor que s’obté en l’escenari amb finançament 

propi del 100% (escenari A) i arriba fins als 846 mil € en l’escenari amb 

finançament propi del 100% amb subvenció (escenari C). 
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• El valor del TIR obtingut està entre el 17,35% en l’escenari amb finançament 

propi del 100% (escenari A) i assoleix el màxim del 33% en l’escenari amb 

finançament propi del 50% i fiançament aliè del 50% (escenari D). 

• El període d’amortització es situa entre 3,2 i 5,9 anys, en l’escenari amb 

finançament propi del 50% i finançament aliè del 50% (escenari D) i l’escenari 

amb finançament propi del 100% (escenari A), respectivament. 

• El flux de caixa acumulat al cap de 25 anys és superior a 1,2 milions d’euros en 

tos els escenaris. 

L’annex II mostra també un anàlisi de sensibilitat, en el que s’estudien els escenaris 

descrits anteriorment però amb un increment del preu del kWh del 15% i del 30% i una 

reducció del 20%.  

L’anàlisi destaca que la rendibilitat és molt susceptible a variacions en el preu de 

l’electricitat, però s’observa com l’increment del preu del kWh millora substancialment 

la rendibilitat i en canvi un descens encara fa força viable la inversió. 

• Un descens del 20% del preu del kWh únicament allarga el període de retorn fins 

als 7,41 anys en el pitjor dels casos, que és l’escenari Instal·lació sense subvenció 

i finançament propi del 100% (escenari A), on també s’obté el TIR mínim de tots 

els casos analitzats, que és del 13,54%. 

• Un increment del preu en un 30% aconsegueix reduir el temps d’amortització a 

només 2,29 anys en l’escenari amb subvenció i finançament propi del 50% i 50% 

finançament aliè (escenari D), on el TIR assoleix el 45,92%.  

En tots els casos analitzats, la inversió és viable econòmicament i financera.  

 

9. AVALUACIÓ MEDI AMBIENTAL 

L’annex III d’avaluació medi ambiental conclou que la instal·lació fotovoltaica per 

autoconsum que es projecta instal·lar en la coberta d’una indústria tèxtil no suposa cap 

impacte medi ambiental negatiu i és compatible amb el medi. A més, contribuirà a la 

mitigació del canvi climàtic, ja que suposa una font neta de generació d'energia i suposa 

una reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle que es quantifiquen en 182 

tones de CO2 anuals i de 4.500 tones de CO2 per tota la vida útil de la instal·lació.  

 

10. NORMATIVA 

Aquest projecte està subjecte a la normativa següent: 

a) Reial Decret 244/2019, del 5 d’abril, per el qual es regulen les condicions 

administratives, tècniques i econòmiques d’energia elèctrica.  
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b) Reial Decret 15/2018 del 5 d’octubre, de mesures urgents per a la transició 

energètica i protecció dels consumidors. 

c) Reial Decret 1699/2011 del 18 de novembre, que regula la connexió de xarxa 

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

d) Reial Decret 477/2021 de 29 de juny, per la qual s’aprova la concessió d’ajudes 

directes a les comunitats autònomes per l’execució de instal·lacions 

d’autoconsum i emmagatzematge amb fonts d’energia renovables, en el marc 

del pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.  

e) Reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT), aprovat pel Reial Decret 

842/2002 del 2 d’agost. 

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

climàtica i l'impuls a les energies renovables. 

g) Decret Llei 24/2021, de 26 d'octubre, d'acceleració del desplegament de les 

energies renovables distribuïdes i participades. 

h) Instruccions tècniques complementàries ITC BT 02, 03, 04, 05, 08, 10, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24 i 40. 

i) Codi Tècnic de la Edificació (CTE). 

j) Normes UNE d’aplicació. 
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11. RESUM DEL PRESSUPOST 

El pressupost complet està exposat en el Document 3 del projecte, el resum del mateix 

és el que es mostra en la Taula 26. 

 

Taula 26. Resum del pressupost. 

RESUM DEL PRESSUPOST 
PARTIDA PREU 

EQUIPAMENTS FOTOVOLTAICS.         159.142,90 €  

MATERIAL ESTRUCTURES DE SUPORT.           57.350,54 €  

MATERIAL ELÈCTRIC.           30.166,08 €  

MA D'OBRA.           64.900,00 €  

BENEFICI INDUSTRIAL (5%)           15.577,98 €  

 BASE IMPOSABLE       327.137,50 €  

 IVA (21%)         68.698,87 €  

 TOTAL       395.836,37 €  

 

El pressupost d’execució material de la instal·lació fotovoltaica és de 327.137,50 € (tres-

cents vint-i-set mil cent trenta-set euros amb cinquanta cèntims). 

 

Si es divideix el pressupost d’execució material per la potència de la instal·lació s’obté 

un cost unitari de 0,657 €/Wpic. 
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1. AMIDAMENTS 

1 EQUIPAMENTS FOTOVOLTAICS.     

1.1 

Mòdul solar fotovoltaic Canadian Solar HiKu CS3L-365 
de 144 cèl·lules de silici monocristal·lí amb tecnologia 
PERC, potència màxima (Wp) 365 W, tensió a màxima 
potència (Vmp) 33,9 V, intensitat a màxima potència (Imp) 
10,78 A, tensió en circuit obert (Voc) 40,6 V, intensitat de 
curtcircuit (Isc) 11,7 A, eficiència 19,7%, 120 cèl·lules, vidre 
exterior trempat de 3,2 mm d'espessor, capa adhesiva 
d'etil vinil acetat (EVA), capa posterior de polifluorur de 
vinil, polièster i polifluorur de vinil (TPT), marc d'alumini 
anoditzat, temperatura de treball -40°C fins 85°C, 
dimensions 1750x1050x40 mm, pes 21,1 kg, amb caixa de 
connexions amb 3 díodes byoss, cables de 4 mm2 i 
connectors MC4. 

un. 1.364 

1.2 

Optimitzador Solaredge P801, amb potència màxima 
d'entrada es DC de 800 W, intensitat màxima d'entrada 
12,5 A, eficiència del 99,5%, tensió de sortida màxima de 
80 V i intensitat de 15 A. 

un. 682 

1.3 

Inversor trifàsic, potència màxima d'entrada 150 kW, 
voltatge d'entrada màxim 1000 Vcc, voltatge de 
funcionament d'entrada de 750 Vcc, potència nominal de 
sortida 100 kW, eficiència màxima 98%, dimensions 3 
unitats de 558x328x273 mm, pes 66+18 kg, comunicació 
via Wi-Fi per a control remot des d'un smartphone, tablet 
o PC, dos ports Ethernet, i protocol de comunicació 
Modbus. 

un. 4 

1.4 Meter Solaredge A-400V-3Y-MTR-SE un. 1 

1.5 Pinça amperimètrica SE-CTS 2000-1000. un. 3 
    

2 MATERIAL ESTRUCTURES DE SUPORT.     

2.1 Pòrtic d'alumini de 20º per a mòduls de 72 cèl·lules. un. 364 

2.2 Perfil d'alumini 40x40 mm, barra de 10,75 m un. 244 

2.3 Perfil d'alumini 40x40 mm, barra de 8,65 m un. 1.120 

2.4 Bareta roscada 200 mm M8. un. 1.120 

2.5 Grapa de corretja. un. 1.120 
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2.6 Rosca hexagonal M8 d'acer inoxidable. un. 1.120 

2.7 Grapa intermitja de subjecció de panell. un. 2.742 

2.8 Grapa final de subjecció de panell. un. 560 

2.9 Cargol hexagonal M8x25 mm d'acer inoxidable. un. 3.302 

2.10 Rosca hexagonal M8 d'acer inoxidable. un. 3.302 
    

3 MATERIAL ELÈCTRIC.     

3.1 

Cable unipolar RZ1-K (AS) de color negre, sent la seva 
tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-
s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure 
classe 5 (-K) de 4 mm² de secció, amb aïllament de polietilè 
reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de 
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i 
gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. 

ml 1.520 

3.2 

Cable unipolar RZ1-K (AS) de color vermell, sent la seva 
tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-
s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure 
classe 5 (-K) de 4 mm² de secció, amb aïllament de polietilè 
reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de 
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i 
gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. 

ml 1.520 

3.3 

Cable unipolar RZ1-K (AS) de color negre, sent la seva 
tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-
s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure 
classe 5 (-K) de 6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè 
reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de 
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i 
gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. 

ml 1.385 

3.4 

Cable unipolar RZ1-K (AS) de color vermell, sent la seva 
tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-
s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure 
classe 5 (-K) de 6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè 
reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de 
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i 
gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. 

ml 1.385 
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3.5 

Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió 
assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 
segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-
K) de 4x70 mm² de secció, amb aïllament de polietilè 
reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de 
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i 
gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. 

ml 80 

3.6 

Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada 
de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons 
UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 
240 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) 
i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina 
lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos 
corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. 

ml 240 

3.7 

Cable unipolar RZ1-K (AS) de color verd-groc, sent la seva 
tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-
s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure 
classe 5 (-K) de 6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè 
reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de 
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i 
gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. 

ml 840 

3.8 
Conductor de coure tipus RZ1-K (AS) 0,6/1 kV de 1x25 

mm de color verd-groc. 
ml 500 

3.9 
Conductor de coure tipus RZ1-K (AS) 0,6/1 kV de 1x25 

mm de color verd-groc. 
ml 40 

3.10 

 
Elèctrode per a xarxa de connexió a terra couratge amb 
300 µm, fabricat en acer, de 15 mm de diàmetre i 2 m de 
longitud. 

un. 2 

3.11 
Conductor de coure tipus RZ1-K (AS) 0,6/1 kV de 1x50 

mm de color verd-groc. 
ml 20 

3.12 
Cable ethernet CAT 6, apantallat, de 6 fils, de 0,8 mm² 

de secció per fil 
ml 90 
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3.13 

Safata perforada de PVC, color gris RAL 7035, de 60x60 
mm, resistència a l'impacte 5 joules, propietats 
elèctriques: aïllant, no propagador de la flama, estable 
davant els raigs UV i amb bon comportament a la 
intempèrie i enfront de l'acció dels agents químics, segons 
UNE-EN 61537, subministrada en trams de 3 m de longitud, 
per a suport i conducció de cables elèctrics. Inclou Tapa de 
PVC, color gris RAL 7035, de 60x60 mm, subministrada en 
trams de 3 m de longitud, per col·locar a pressió. 

ml 232 

3.14 

Safata perforada de PVC, color gris RAL 7035, de 100x60 
mm, resistència a l'impacte 5 joules, propietats 
elèctriques: aïllant, no propagador de la flama, estable 
davant els raigs UV i amb bon comportament a la 
intempèrie i enfront de l'acció dels agents químics, segons 
UNE-EN 61537, subministrada en trams de 3 m de longitud, 
per a suport i conducció de cables elèctrics. Inclou Tapa de 
PVC, color gris RAL 7035, de 100x60 mm, subministrada en 
trams de 3 m de longitud, per col·locar a pressió. 

ml 64 

3.15 

Safata perforada de PVC, color gris RAL 7035, de 
150x100 mm, resistència a l'impacte 5 joules, propietats 
elèctriques: aïllant, no propagador de la flama, estable 
davant els raigs UV i amb bon comportament a la 
intempèrie i enfront de l'acció dels agents químics, segons 
UNE-EN 61537, subministrada en trams de 3 m de longitud, 
per a suport i conducció de cables elèctrics. Inclou Tapa de 
PVC, color gris RAL 7035, de 150x100 mm, subministrada 
en trams de 3 m de longitud, per col·locar a pressió. 

ml 66 

3.16 

Safata perforada de PVC, color gris RAL 7035, de 
200x100 mm, resistència a l'impacte 5 joules, propietats 
elèctriques: aïllant, no propagador de la flama, estable 
davant els raigs UV i amb bon comportament a la 
intempèrie i enfront de l'acció dels agents químics, segons 
UNE-EN 61537, subministrada en trams de 3 m de longitud, 
per a suport i conducció de cables elèctrics. Inclou Tapa de 
PVC, color gris RAL 7035, de 200x100 mm, subministrada 
en trams de 3 m de longitud, per col·locar a pressió. 

ml 102 
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3.17 

Armari monobloc de polièster reforçat amb fibra de vidre, 
de 750x750x300 mm, color gris RAL 7035, amb graus de 
protecció IP66 i IK10, que inclou: 
   - 26 Fusible cilíndric, corba gG, intensitat nominal 20 A, 
poder de tall 100 kA, grandària 10x38 mm, segons UNE-EN 
60269-1. 
   - 26 Base modular per a fusibles cilíndrics, unipolar (1P), 
intensitat nominal 32 A, segons UNE-EN 60269-1. 

un. 2 

3.18 

Armari monobloc de polièster reforçat amb fibra de 
vidre, de 750x500x3000 mm, color gris RAL 7035, amb 
graus de protecció IP66 i IK10, que inclou: 
   - 4 Interruptor en càrrega, tetrapolar (4P), intensitat 
nominal 160 A, tensió d'aïllament (Ui) 500 V, impuls de 
tensió màxim (Uimp) 10 kV, intensitat de curtcircuit (Icw) 
2500 A durant 1 s, model iSW A9S65492 "SCHNEIDER 
ELECTRIC", vida útil en buit 50000 maniobres, vida útil en 
càrrega 2500 maniobres, de 72x82x70 mm, grau de 
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm), segons 
UNE-EN60947-3.. 
   - 1 Interruptor automàtic magnetotèrmic general de 
caixa moldejada ABB T5N630 PR221DS LS/I, regulable, de 
4P, intensitat nominal 630A, poder de tall 36kA. 
   - 1 interruptor diferencia de caixa moldejada SENTRON 
3VA24 de 4P, regulable en temps i intensitat amb 
transformador toroidal. 

un. 1 

3.19 Divers material elèctric. un. 1 

4 MA D'OBRA.     

4.1 
Instal·lació de l'estructura de suport inclinada i coplanar 

per a 1.364 panells Canadian Solar HiKu CS3L-365  sobre la 
coberta. 

un. 1 

4.2 
Instal·lació de 1.364 panells Canadian Solar HiKu CS3L-

365 i 682 optimitzadors de potència Solaredge P801. 
un. 1 

4.3 
Instal·lació de cablejat de corrent contínua segons el 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 
un. 1 

4.4 
Instal·lació de cablejat de corrent alterna segons el 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 
un. 1 

4.5 Lloguer de maquinària un. 1 
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1. GRÀFICS MENSUALS DE LA MITJANA DE CONSUM ELÈCTRIC I L’ENERGIA 

PRODUÏDA AMB LA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA 

Gràcies a les dades del comptador de telegestió i el software Designer de Solaredge 

s’han pogut obtenir  els consums energètics i les produccions estimades pel sistema 

fotovoltaic per a cada hora de l’any. Les Figura 1Figura 36 mostren els consums i la 

producció de la instal·lació fotovoltaica per a cada mes de l’any en funció dels dies 

laborables, dissabtes o diumenges. 

 

1.1. GENER  
 

 

Figura 1. Mitjana de consum elèctric i energia produïda FV els dies laborables del mes de gener. 
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Figura 2. Mitjana de consum elèctric i energia produïda FV els dissabtes del mes de gener. 

 

Figura 3. Mitjana de consum elèctric i energia produïda FV els diumenges del mes de gener. 
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1.2. FEBRER 
 

 

Figura 4. Mitjana de consum elèctric i energia produïda FV els dies laborables del mes de febrer. 

 

Figura 5. Mitjana de consum elèctric i energia produïda FV els dissabtes del mes de febrer. 
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Figura 6. Mitjana de consum elèctric i energia produïda FV els diumenges del mes de febrer. 

 

1.3. MARÇ 
 

 

Figura 7. Mitjana de consum elèctric i energia produïda FV els dies laborables del mes de març. 
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Figura 8. Mitjana de consum elèctric i energia produïda FV els dissabtes del mes de març. 

 

Figura 9. Mitjana de consum elèctric i energia produïda FV els diumenges del mes de març. 
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1.4. ABRIL 
 

 

Figura 10. Mitjana de consum elèctric i energia produïda FV els dies laborables del mes d’abril. 

 

Figura 11. Mitjana de consum elèctric i energia produïda FV els dissabtes del mes d’abril. 
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Figura 12. Mitjana de consum elèctric i energia produïda FV els diumenges del mes d’abril. 

 

1.5. MAIG 
 

 

Figura 13. Mitjana de consum elèctric i energia produïda FV els dies laborables del mes de maig. 
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Figura 14. Mitjana de consum elèctric i energia produïda FV els dissabtes del mes de maig. 

 

Figura 15. Mitjana de consum elèctric i energia produïda FV els diumenges del mes de maig. 
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1.6. JUNY 
 

 

Figura 16. Mitjana de consum elèctric i energia produïda FV els dies laborables del mes de juny. 

 

Figura 17. Mitjana de consum elèctric i energia produïda FV els dissabtes del mes de juny. 
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Figura 18. Mitjana de consum elèctric i energia produïda FV els diumenges del mes de juny. 

 

1.7. JULIOL 
 

 

Figura 19. Mitjana de consum elèctric i energia produïda FV els dies laborables del mes de juliol. 
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Figura 20. Mitjana de consum elèctric i energia produïda FV els dissabtes del mes de juliol. 

 

 

Figura 21. Mitjana de consum elèctric i energia produïda FV els diumenges del mes de juliol. 
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1.8. AGOST 
 

 

Figura 22. Mitjana de consum elèctric i energia produïda FV els dies laborables del mes d’agost. 

 

 

Figura 23. Mitjana de consum elèctric i energia produïda FV els dissabtes del mes d’agost. 
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Figura 24. Mitjana de consum elèctric i energia produïda FV els diumenges del mes d’agost. 

1.9. SETEMBRE 
 

 

Figura 25. Mitjana de consum elèctric i energia produïda FV els dies laborables del mes de setembre. 
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Figura 26. Mitjana de consum elèctric i energia produïda FV els dissabtes del mes de setembre. 

 

Figura 27. Mitjana de consum elèctric i energia produïda FV els diumenges del mes de setembre. 
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1.10. OCTUBRE 
 

 

Figura 28. Mitjana de consum elèctric i energia produïda FV els dies laborables del mes d’octubre. 

 

Figura 29. Mitjana de consum elèctric i energia produïda FV els dissabtes del mes d’octubre. 
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Figura 30. Mitjana de consum elèctric i energia produïda FV els diumenges del mes d’octubre. 

 

1.11. NOVEMBRE 
 

 

Figura 31. Mitjana de consum elèctric i energia produïda FV els dies laborables del mes de novembre. 
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Figura 32. Mitjana de consum elèctric i energia produïda FV els dissabtes del mes de novembre. 

 

Figura 33. Mitjana de consum elèctric i energia produïda FV els diumenges del mes de novembre. 

 



Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i 
Automàtica 

  
 

18 
 

1.12. DESEMBRE 
 

 

Figura 34. Mitjana de consum elèctric i energia produïda FV els dies laborables del mes de desembre. 

 

Figura 35. Mitjana de consum elèctric i energia produïda FV els dissabtes del mes de desembre. 
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Figura 36. Mitjana de consum elèctric i energia produïda FV els diumenges del mes de desembre. 
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1. CRITERIS DE L’ESTUDI 

Per al càlcul de la viabilitat econòmica de la instal·lació s’han tingut en compte els 

següents criteris: 

1. La vida útil de la instal·lació s’estima en 25 anys. 

2. Gràcies al software Designer de Solaredge s’estima que l’energia produïda per la 

planta fotovoltaica durant el primer any són les que mostren la Figura 1 i la Taula 

1. Aquest software facilita la estimació de producció de la planta fotovoltaica en 

cada hora de l’any, tal com es descriu en l’annex II. 

 

 

Figura 1. Diagrama de pèrdues del sistema. Font: software Designer de Solaredge. 

Taula 1. Producció estimada mensualment. Font: Software Designer de Solaredge. 

MES Producció 
FV (kWh) 

Gener 34.482,39 

Febrer 42.493,78 

Març 62.072,52 

Abril 76.424,00 

Maig 84.067,23 

Juny 84.837,19 

Juliol 92.300,60 

Agost 78.109,83 

Setembre 63.503,19 

Octubre 49.414,81 

Novembre 33.435,21 

Desembre 29.695,64 

Total 730.836,39 

 

3. La industria té un contracte amb la comercialitzadora amb una tarifa 6.1 TD. 

Aquest tarifa té 6 períodes que depenen de l’hora, el dia de la setmana i el mes 

en que es consumeix. La Taula 2 mostra les diferents períodes durant tot l’any. 
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Taula 2. Diferents períodes de la tarifa 6.1TD. Font: Energygreen. 

 

4. Els imports del kWh per a cada període que es prenen per a l’estudi de viabilitat 

corresponen a la mitjana de preus del 2021. Els imports es mostren en la Taula 

3, que també inclou el preu al que la comercialitzadora pagaria el kWh injectat a 

la xarxa de distribució. 

Taula 3. Mitjana dels preus del kWh durant el 2021. Font: Nufri energia. 

 

5. La degradació dels panells i per tant la reducció de la producció del sistema 

s’estima que serà del 0,6% anual. 

6. L’augment del preu de l’electricitat s’estima en 2,5% anual. 

7. El preu del manteniment de la instal·lació s’estima en 7 € per kW nominal/any, 

és a dir en 2.800 € anuals els primer any. Aquests costos també tindran una 

inflació del 2,5% anual. 

8. El consum elèctric anual de la indústria s’estimarà igual durant els 25 anys. 

9. La vida útil dels inversors s’estima en 12 anys, amb la qual cosa aquests s’hauran 

de substituir al cap de 12 anys de funcionament. 

10. Els beneficis de la venda de l’energia exportada es gravaran amb un impost del 

7%. 

11. Pel finançament de la instal·lació s’estudiaran dos supòsits: 

a. Finançament amb un 100% de fons propis. 

b. 50% amb fonts propis i l’altre 50% amb un finançament aliè de 10 anys al 

5% d’interès. 

12. S’estudiaran dos escenaris en quant a la subvenció: 

a. Escenari sense subvenció. 

b. Escenari amb subvenció. 

13. Pel càlcul del VAN i el TIR s’utilitzarà una tassa de descompte del 3%. 

HORES Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre CAPS DE SETMANA

00 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6

01 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6

02 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6

03 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6

04 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6

05 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6

06 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6

07 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6

08 P2 P2 P3 P5 P5 P4 P2 P4 P4 P5 P3 P2 P6

09 P1 P1 P2 P4 P4 P3 P1 P3 P3 P4 P2 P1 P6

10 P1 P1 P2 P4 P4 P3 P1 P3 P3 P4 P2 P1 P6

11 P1 P1 P2 P4 P4 P3 P1 P3 P3 P4 P2 P1 P6

12 P1 P1 P2 P4 P4 P3 P1 P3 P3 P4 P2 P1 P6

13 P1 P1 P2 P4 P4 P3 P1 P3 P3 P4 P2 P1 P6

14 P2 P2 P3 P5 P5 P4 P2 P4 P4 P5 P3 P2 P6

15 P2 P2 P3 P5 P5 P4 P2 P4 P4 P5 P3 P2 P6

16 P2 P2 P3 P5 P5 P4 P2 P4 P4 P5 P3 P2 P6

17 P2 P2 P3 P5 P5 P4 P2 P4 P4 P5 P3 P2 P6

18 P1 P1 P2 P4 P4 P3 P1 P3 P3 P4 P2 P1 P6

19 P1 P1 P2 P4 P4 P3 P1 P3 P3 P4 P2 P1 P6

20 P1 P1 P2 P4 P4 P3 P1 P3 P3 P4 P2 P1 P6

21 P1 P1 P2 P4 P4 P3 P1 P3 P3 P4 P2 P1 P6

22 P2 P2 P3 P5 P5 P4 P2 P4 P4 P5 P3 P2 P6

23 P2 P2 P3 P5 P5 P4 P2 P4 P4 P5 P3 P2 P6

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P venda

0,089547 €       0,085447 €       0,082659 €       0,079542 €       0,076330 €       0,070112 €    0,068447 €      
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14. Per al càlcul de la subvenció es considerarà la industria tèxtil com una empresa 

mitjana, és a dir el percentatge de subvenció serà del 25%. 

15. Atesa la variabilitat del preu de l’electricitat aquest darrer any es considerarà 

també un estudi de sensibilitat. S’estudiaran les conseqüències en els diferents 

escenaris de les següents variacions en el preu de la llum: 

a. Reducció del 20%. 

b. Increment del 15%. 

c. Increment del 30%. 

La Taula 4 mostra els diferents escenaris que s’estudien per fer la anàlisis de viabilitat 

econòmica. 

Taula 4. Diferents escenaris d’estudi de viabilitat econòmica. Font: elaboració pròpia. 

ESCENARI DESCRIPCIÓ 

A Finançament propi del 100% sense subvenció. 

B Finançament propi del 50% i fiançament aliè del 50% a 10 anys a un 
interès del 5% sense subvenció. 

C Finançament propi del 100% amb subvenció. 

D Finançament propi del 50% i fiançament aliè del 50% a 10 anys a un 
interès del 5% amb subvenció. 

 

2. CÀLCUL DE LA SUBVENCIÓ 

Segons el Reial Decret 477/2021, els paràmetres per calcular la subvenció són: 

• Cost de la instal·lació: 327.137,50 €. 

• Potència instal·lada: 497,86 kWp. 

• Cost elegible unitari: 625,79 €/kWp. 

• El cost elegible unitari és inferior al cost màxim subvencionable de 749 €/kWp. 

• No es retira la coberta d’amiant i la indústria no està ubicada en una població 

de menys de 5.000 habitants.  

• Cost subvencionable total = cost elegible unitari · potència pic instal·lada 

Cost Subvencionable total = 625,79 · 497,86 = 311.559,22 € 

• Segons la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. de la memòria al 

ser una mitjana empresa el percentatge de la subvenció és del 25%. Per tant la 

subvenció és de: 

Subvenció = 25% · 311.559,22 = 77.889,80 € 

 

3. ANÀLISIS MENSUAL PRIMER ANY DE FUNCIONAMENT. 

Tenint en compte totes aquestes dades i criteris exposats la Taula 5 i les Figura 2Figura 

3 mostren l’estalvi mensual en la factura durant el primer any de funcionament, en el 

que el rendiment de la instal·lació serà del 100%.  
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Taula 5. Anàlisis producció i econòmic primer any de funcionament FV. Font: elaboració pròpia. 

 

 

MES

Consum 

elèctric  

indústria (kWh)

Despesa 

mensual 

electricitat 

actual

Producció 

energètica FV 

(kWh)

Autoconsum 

energètic de la 

FV (kWh)

% 

Autoconsum 

energètic de 

la FV

Energia 

excedent 

exportada per 

venda (kWh)

Import estalvi 

energètic per 

energia 

autoconsumida

Ingressos per 

venda de 

l'energia 

excedent 

exportada

Estalvi total 

(energia 

autoconsumid

a+ingressos)

Despesa 

mensual 

electricitat 

amb FV

% estalvi de la 

despesa 

mensual 

electricitat 

amb FV 

Gener 243.154 19.958 €           34.482 26.621 77,2% 7.861 2.293 €                538 €               2.831 €            17.127 €         14,19%

Febrer 241.403 19.825 €           42.494 33.727 79,4% 8.767 2.916 €                600 €               3.516 €            16.308 €         17,74%

Març 244.799 19.514 €           62.073 46.849 75,5% 15.223 3.887 €                1.042 €            4.929 €            14.585 €         25,26%

Abril 218.804 16.404 €           76.424 52.700 69,0% 23.724 4.051 €                1.624 €            5.675 €            10.729 €         34,60%

Maig 236.409 17.898 €           84.067 61.245 72,9% 22.823 4.745 €                1.562 €            6.308 €            11.591 €         35,24%

Juny 223.820 17.418 €           84.837 58.867 69,4% 25.970 4.719 €                1.778 €            6.496 €            10.922 €         37,30%

Juliol 244.022 20.140 €           92.301 68.218 73,9% 24.083 5.890 €                1.648 €            7.539 €            12.601 €         37,43%

Agost 135.900 10.568 €           78.110 30.448 39,0% 47.662 2.430 €                3.262 €            5.693 €            4.875 €            53,87%

Setembre 245.951 19.123 €           63.503 45.124 71,1% 18.379 3.624 €                1.258 €            4.882 €            14.242 €         25,53%

Octubre 229.997 17.380 €           49.415 36.377 73,6% 13.038 2.831 €                892 €               3.723 €            13.657 €         21,42%

Novembre 236.610 18.893 €           33.435 25.599 76,6% 7.836 2.131 €                536 €               2.668 €            16.225 €         14,12%

Desembre 182.251 14.953 €           29.696 20.098 67,7% 9.597 1.728 €                657 €               2.384 €            12.569 €         15,95%

Total 2.683.120 212.074 €         730.836 505.873 69,2% 224.963 41.245 €              15.398 €         56.643 €         155.431 €       26,71%
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Figura 2. Consum, autoconsum i exportació de l’energia mensual durant primer any de funcionament.  Font: elaboració pròpia. 
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Figura 3. Despesa mensual d’electricitat amb la instal·lació FV, import de l’estalvi elèctric per energia autoconsumida i ingressos per venda de l’energia excedent exportada.  Font: elaboració pròpia. 
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4. ANÀLISI ECONÒMIC ESCENARI A: FINANÇAMENT PROPI DEL 100% SENSE SUBVENCIÓ 

Taula 6. Anàlisis econòmic escenari A: Finançament propi del 100% sense subvenció. Font : elaboració pròpia. 

 

 

Any 

Rendiment 

instal·lació 

(%)

Consum 

elèctric de la 

indústria 

(kWh)

Producció 

energètica  

FV (kWh)

Autoconsum 

energètic de la 

FV (kWh)

Energia 

excedent 

exportada per 

venda (kWh)

Estalvi per 

autoconsum 

(€)

Ingressos 

per venda 

excedents 

(€)

Impost 

venda 

excedents 

(€)

Cost de 

manteniment 

(€)

 Cost 

reposició 

inversors al 

final de la 

vida útil (€) 

Estalvi anual 

(€)

Sortida de 

caixa (€)

Fluxe de 

tresoreria (€)

Fluxe de 

tresoreria 

acumulat (€)

Any

0 -327.137,50 € -327.137,50 € -327.137,50 € 0

1 100% 2.683.120 730.836 505.873 224.963 41.245,26 € 15.398,04 € -1.077,86 € -2.800,00 € -  €             52.765,44 € 0,00 € 52.765,44 € -274.372,06 € 1

2 99,40% 2.683.120 726.451 502.838 223.614 42.022,74 € 15.688,29 € -1.098,18 € -2.870,00 € -  €             53.742,85 € 0,00 € 53.742,85 € -220.629,21 € 2

3 98,80% 2.683.120 722.066 499.803 222.264 42.813,30 € 15.983,43 € -1.118,84 € -2.941,75 € -  €             54.736,15 € 0,00 € 54.736,15 € -165.893,06 € 3

4 98,20% 2.683.120 717.681 496.767 220.914 43.617,14 € 16.283,53 € -1.139,85 € -3.015,29 € -  €             55.745,52 € 0,00 € 55.745,52 € -110.147,54 € 4

5 97,60% 2.683.120 713.296 493.732 219.564 44.434,40 € 16.588,64 € -1.161,20 € -3.090,68 € -  €             56.771,16 € 0,00 € 56.771,16 € -53.376,38 € 5

6 97,00% 2.683.120 708.911 490.697 218.214 45.265,27 € 16.898,82 € -1.182,92 € -3.167,94 € -  €             57.813,23 € 0,00 € 57.813,23 € 4.436,85 € 6

7 96,40% 2.683.120 704.526 487.662 216.865 46.109,91 € 17.214,15 € -1.204,99 € -3.247,14 € -  €             58.871,93 € 0,00 € 58.871,93 € 63.308,79 € 7

8 95,80% 2.683.120 700.141 484.626 215.515 46.968,50 € 17.534,68 € -1.227,43 € -3.328,32 € -  €             59.947,43 € 0,00 € 59.947,43 € 123.256,22 € 8

9 95,20% 2.683.120 695.756 481.591 214.165 47.841,19 € 17.860,49 € -1.250,23 € -3.411,53 € -  €             61.039,91 € 0,00 € 61.039,91 € 184.296,13 € 9

10 94,60% 2.683.120 691.371 478.556 212.815 48.728,16 € 18.191,62 € -1.273,41 € -3.496,82 € -  €             62.149,55 € 0,00 € 62.149,55 € 246.445,67 € 10

11 94,00% 2.683.120 686.986 475.521 211.466 49.629,58 € 18.528,14 € -1.296,97 € -3.584,24 € -  €             63.276,51 € -  €               63.276,51 € 309.722,19 € 11

12 93,40% 2.683.120 682.601 472.485 210.116 50.545,61 € 18.870,13 € -1.320,91 € -3.673,84 € -18.000,00 € 46.420,99 € -  €               46.420,99 € 356.143,18 € 12

13 92,80% 2.683.120 678.216 469.450 208.766 51.476,43 € 19.217,63 € -1.345,23 € -3.765,69 € -  €             65.583,14 € -  €               65.583,14 € 421.726,31 € 13

14 92,20% 2.683.120 673.831 466.415 207.416 52.422,20 € 19.570,71 € -1.369,95 € -3.859,83 € -  €             66.763,13 € -  €               66.763,13 € 488.489,44 € 14

15 91,60% 2.683.120 669.446 463.380 206.066 53.383,08 € 19.929,43 € -1.395,06 € -3.956,33 € -  €             67.961,13 € -  €               67.961,13 € 556.450,57 € 15

16 91,00% 2.683.120 665.061 460.344 204.717 54.359,25 € 20.293,86 € -1.420,57 € -4.055,23 € -  €             69.177,31 € -  €               69.177,31 € 625.627,88 € 16

17 90,40% 2.683.120 660.676 457.309 203.367 55.350,86 € 20.664,06 € -1.446,48 € -4.156,62 € -  €             70.411,82 € -  €               70.411,82 € 696.039,70 € 17

18 89,80% 2.683.120 656.291 454.274 202.017 56.358,07 € 21.040,08 € -1.472,81 € -4.260,53 € -  €             71.664,82 € -  €               71.664,82 € 767.704,52 € 18

19 89,20% 2.683.120 651.906 451.239 200.667 57.381,05 € 21.421,99 € -1.499,54 € -4.367,04 € -  €             72.936,46 € -  €               72.936,46 € 840.640,98 € 19

20 88,60% 2.683.120 647.521 448.203 199.318 58.419,96 € 21.809,84 € -1.526,69 € -4.476,22 € -  €             74.226,89 € -  €               74.226,89 € 914.867,87 € 20

21 88,00% 2.683.120 643.136 445.168 197.968 59.474,95 € 22.203,70 € -1.554,26 € -4.588,13 € -  €             75.536,26 € -  €               75.536,26 € 990.404,13 € 21

22 87,40% 2.683.120 638.751 442.133 196.618 60.546,17 € 22.603,62 € -1.582,25 € -4.702,83 € -  €             76.864,71 € -  €               76.864,71 € 1.067.268,84 € 22

23 86,80% 2.683.120 634.366 439.098 195.268 61.633,79 € 23.009,66 € -1.610,68 € -4.820,40 € -  €             78.212,37 € -  €               78.212,37 € 1.145.481,21 € 23

24 86,20% 2.683.120 629.981 436.063 193.918 62.737,94 € 23.421,87 € -1.639,53 € -4.940,91 € -22.000,00 € 57.579,37 € -  €               57.579,37 € 1.203.060,57 € 24

25 85,60% 2.683.120 625.596 433.027 192.569 63.858,78 € 23.840,31 € -1.668,82 € -5.064,43 € -  €             80.965,84 € -  €               80.965,84 € 1.284.026,41 € 25

TOTAL 1.296.623,59 € 484.066,72 € 33.885 €-      95.642 €-        40.000 €-       1.611.164 €     327.137 €-       1.284.026 €   

Període d'amortització (anys) 5,92

VAN 768.507,94 €

TIR 17,35%
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5. ANÀLISI ECONÒMIC ESCENARI B: FINANÇAMENT PROPI DEL 50% I FIANÇAMENT ALIÈ DEL 50% A 10 ANYS A UN INTERÈS DEL 5% SENSE SUBVENCIÓ 

Taula 7. Anàlisis econòmic escenari B: Finançament propi del 50% i fiançament aliè del 50% a 10 anys a un interès del 5% sense subvenció. Font : elaboració pròpia. 

 

 

Any 

Rendiment 

instal·lació 

(%)

Consum 

elèctric de la 

indústria 

(kWh)

Producció 

energètica  

FV (kWh)

Autoconsum 

energètic de la 

FV (kWh)

Energia 

excedent 

exportada per 

venda (kWh)

Estalvi per 

autoconsum 

(€)

Ingressos 

per venda 

excedents 

(€)

Impost 

venda 

excedents 

(€)

Cost de 

manteniment 

(€)

 Cost 

reposició 

inversors al 

final de la 

vida útil (€) 

Estalvi anual 

(€)

Sortida de 

caixa (€)

Fluxe de 

tresoreria (€)

Fluxe de 

tresoreria 

acumulat (€)

Any

0 -163.568,75 € -163.568,75 € -163.568,75 € 0

1 100% 2.683.120 730.836 505.873 224.963 41.245,26 € 15.398,04 € -1.077,86 € -2.800,00 € -  €             52.765,44 € -20.174,19 € 32.591,25 € -130.977,50 € 1

2 99,40% 2.683.120 726.451 502.838 223.614 42.022,74 € 15.688,29 € -1.098,18 € -2.870,00 € -  €             53.742,85 € -20.174,19 € 33.568,66 € -97.408,85 € 2

3 98,80% 2.683.120 722.066 499.803 222.264 42.813,30 € 15.983,43 € -1.118,84 € -2.941,75 € -  €             54.736,15 € -20.174,19 € 34.561,96 € -62.846,89 € 3

4 98,20% 2.683.120 717.681 496.767 220.914 43.617,14 € 16.283,53 € -1.139,85 € -3.015,29 € -  €             55.745,52 € -20.174,19 € 35.571,33 € -27.275,56 € 4

5 97,60% 2.683.120 713.296 493.732 219.564 44.434,40 € 16.588,64 € -1.161,20 € -3.090,68 € -  €             56.771,16 € -20.174,19 € 36.596,97 € 9.321,41 € 5

6 97,00% 2.683.120 708.911 490.697 218.214 45.265,27 € 16.898,82 € -1.182,92 € -3.167,94 € -  €             57.813,23 € -20.174,19 € 37.639,04 € 46.960,45 € 6

7 96,40% 2.683.120 704.526 487.662 216.865 46.109,91 € 17.214,15 € -1.204,99 € -3.247,14 € -  €             58.871,93 € -20.174,19 € 38.697,74 € 85.658,19 € 7

8 95,80% 2.683.120 700.141 484.626 215.515 46.968,50 € 17.534,68 € -1.227,43 € -3.328,32 € -  €             59.947,43 € -20.174,19 € 39.773,24 € 125.431,43 € 8

9 95,20% 2.683.120 695.756 481.591 214.165 47.841,19 € 17.860,49 € -1.250,23 € -3.411,53 € -  €             61.039,91 € -20.174,19 € 40.865,72 € 166.297,15 € 9

10 94,60% 2.683.120 691.371 478.556 212.815 48.728,16 € 18.191,62 € -1.273,41 € -3.496,82 € -  €             62.149,55 € -20.174,19 € 41.975,36 € 208.272,51 € 10

11 94,00% 2.683.120 686.986 475.521 211.466 49.629,58 € 18.528,14 € -1.296,97 € -3.584,24 € -  €             63.276,51 € -  €               63.276,51 € 271.549,02 € 11

12 93,40% 2.683.120 682.601 472.485 210.116 50.545,61 € 18.870,13 € -1.320,91 € -3.673,84 € -18.000,00 € 46.420,99 € -  €               46.420,99 € 317.970,01 € 12

13 92,80% 2.683.120 678.216 469.450 208.766 51.476,43 € 19.217,63 € -1.345,23 € -3.765,69 € -  €             65.583,14 € -  €               65.583,14 € 383.553,14 € 13

14 92,20% 2.683.120 673.831 466.415 207.416 52.422,20 € 19.570,71 € -1.369,95 € -3.859,83 € -  €             66.763,13 € -  €               66.763,13 € 450.316,27 € 14

15 91,60% 2.683.120 669.446 463.380 206.066 53.383,08 € 19.929,43 € -1.395,06 € -3.956,33 € -  €             67.961,13 € -  €               67.961,13 € 518.277,41 € 15

16 91,00% 2.683.120 665.061 460.344 204.717 54.359,25 € 20.293,86 € -1.420,57 € -4.055,23 € -  €             69.177,31 € -  €               69.177,31 € 587.454,71 € 16

17 90,40% 2.683.120 660.676 457.309 203.367 55.350,86 € 20.664,06 € -1.446,48 € -4.156,62 € -  €             70.411,82 € -  €               70.411,82 € 657.866,53 € 17

18 89,80% 2.683.120 656.291 454.274 202.017 56.358,07 € 21.040,08 € -1.472,81 € -4.260,53 € -  €             71.664,82 € -  €               71.664,82 € 729.531,35 € 18

19 89,20% 2.683.120 651.906 451.239 200.667 57.381,05 € 21.421,99 € -1.499,54 € -4.367,04 € -  €             72.936,46 € -  €               72.936,46 € 802.467,81 € 19

20 88,60% 2.683.120 647.521 448.203 199.318 58.419,96 € 21.809,84 € -1.526,69 € -4.476,22 € -  €             74.226,89 € -  €               74.226,89 € 876.694,70 € 20

21 88,00% 2.683.120 643.136 445.168 197.968 59.474,95 € 22.203,70 € -1.554,26 € -4.588,13 € -  €             75.536,26 € -  €               75.536,26 € 952.230,96 € 21

22 87,40% 2.683.120 638.751 442.133 196.618 60.546,17 € 22.603,62 € -1.582,25 € -4.702,83 € -  €             76.864,71 € -  €               76.864,71 € 1.029.095,67 € 22

23 86,80% 2.683.120 634.366 439.098 195.268 61.633,79 € 23.009,66 € -1.610,68 € -4.820,40 € -  €             78.212,37 € -  €               78.212,37 € 1.107.308,04 € 23

24 86,20% 2.683.120 629.981 436.063 193.918 62.737,94 € 23.421,87 € -1.639,53 € -4.940,91 € -22.000,00 € 57.579,37 € -  €               57.579,37 € 1.164.887,41 € 24

25 85,60% 2.683.120 625.596 433.027 192.569 63.858,78 € 23.840,31 € -1.668,82 € -5.064,43 € -  €             80.965,84 € -  €               80.965,84 € 1.245.853,24 € 25

TOTAL 1.296.623,59 € 484.066,72 € 33.885 €-      95.642 €-        40.000 €-       1.611.164 €     365.311 €-       1.245.853 €   

Període d'amortització (anys) 4,75

VAN 759.986,74 €

TIR 23,62%
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6. ANÀLISI ECONÒMIC ESCENARI C: FINANÇAMENT PROPI DEL 100% AMB SUBVENCIÓ 

Taula 8. Anàlisis econòmic escenari C: Finançament propi del 100% amb subvenció. Font : elaboració pròpia. 

 

 

 

Any 

Rendiment 

instal·lació 

(%)

Consum 

elèctric de la 

indústria 

(kWh)

Producció 

energètica  

FV (kWh)

Autoconsum 

energètic de la 

FV (kWh)

Energia 

excedent 

exportada per 

venda (kWh)

Estalvi per 

autoconsum 

(€)

Ingressos per 

venda 

excedents (€)

Impost 

venda 

excedents 

(€)

Cost de 

manteniment 

(€)

 Cost 

reposició 

inversors al 

final de la 

vida útil (€) 

Estalvi anual 

(€)

Sortida de 

caixa (€)

Fluxe de 

tresoreria (€)

Fluxe de 

tresoreria 

acumulat (€)

Any

0 -249.247,62 € -249.247,62 € -249.247,62 € 0

1 100% 2.683.120 730.836 505.873 224.963 41.245,26 € 15.398,04 € -1.077,86 € -2.800,00 € -  €             52.765,44 € 0,00 € 52.765,44 € -196.482,18 € 1

2 99,40% 2.683.120 726.451 502.838 223.614 42.022,74 € 15.688,29 € -1.098,18 € -2.870,00 € -  €             53.742,85 € 0,00 € 53.742,85 € -142.739,33 € 2

3 98,80% 2.683.120 722.066 499.803 222.264 42.813,30 € 15.983,43 € -1.118,84 € -2.941,75 € -  €             54.736,15 € 0,00 € 54.736,15 € -88.003,18 € 3

4 98,20% 2.683.120 717.681 496.767 220.914 43.617,14 € 16.283,53 € -1.139,85 € -3.015,29 € -  €             55.745,52 € 0,00 € 55.745,52 € -32.257,66 € 4

5 97,60% 2.683.120 713.296 493.732 219.564 44.434,40 € 16.588,64 € -1.161,20 € -3.090,68 € -  €             56.771,16 € 0,00 € 56.771,16 € 24.513,50 € 5

6 97,00% 2.683.120 708.911 490.697 218.214 45.265,27 € 16.898,82 € -1.182,92 € -3.167,94 € -  €             57.813,23 € 0,00 € 57.813,23 € 82.326,73 € 6

7 96,40% 2.683.120 704.526 487.662 216.865 46.109,91 € 17.214,15 € -1.204,99 € -3.247,14 € -  €             58.871,93 € 0,00 € 58.871,93 € 141.198,67 € 7

8 95,80% 2.683.120 700.141 484.626 215.515 46.968,50 € 17.534,68 € -1.227,43 € -3.328,32 € -  €             59.947,43 € 0,00 € 59.947,43 € 201.146,10 € 8

9 95,20% 2.683.120 695.756 481.591 214.165 47.841,19 € 17.860,49 € -1.250,23 € -3.411,53 € -  €             61.039,91 € 0,00 € 61.039,91 € 262.186,01 € 9

10 94,60% 2.683.120 691.371 478.556 212.815 48.728,16 € 18.191,62 € -1.273,41 € -3.496,82 € -  €             62.149,55 € 0,00 € 62.149,55 € 324.335,55 € 10

11 94,00% 2.683.120 686.986 475.521 211.466 49.629,58 € 18.528,14 € -1.296,97 € -3.584,24 € -  €             63.276,51 € -  €                63.276,51 € 387.612,07 € 11

12 93,40% 2.683.120 682.601 472.485 210.116 50.545,61 € 18.870,13 € -1.320,91 € -3.673,84 € -18.000,00 € 46.420,99 € -  €                46.420,99 € 434.033,06 € 12

13 92,80% 2.683.120 678.216 469.450 208.766 51.476,43 € 19.217,63 € -1.345,23 € -3.765,69 € -  €             65.583,14 € -  €                65.583,14 € 499.616,19 € 13

14 92,20% 2.683.120 673.831 466.415 207.416 52.422,20 € 19.570,71 € -1.369,95 € -3.859,83 € -  €             66.763,13 € -  €                66.763,13 € 566.379,32 € 14

15 91,60% 2.683.120 669.446 463.380 206.066 53.383,08 € 19.929,43 € -1.395,06 € -3.956,33 € -  €             67.961,13 € -  €                67.961,13 € 634.340,45 € 15

16 91,00% 2.683.120 665.061 460.344 204.717 54.359,25 € 20.293,86 € -1.420,57 € -4.055,23 € -  €             69.177,31 € -  €                69.177,31 € 703.517,76 € 16

17 90,40% 2.683.120 660.676 457.309 203.367 55.350,86 € 20.664,06 € -1.446,48 € -4.156,62 € -  €             70.411,82 € -  €                70.411,82 € 773.929,58 € 17

18 89,80% 2.683.120 656.291 454.274 202.017 56.358,07 € 21.040,08 € -1.472,81 € -4.260,53 € -  €             71.664,82 € -  €                71.664,82 € 845.594,40 € 18

19 89,20% 2.683.120 651.906 451.239 200.667 57.381,05 € 21.421,99 € -1.499,54 € -4.367,04 € -  €             72.936,46 € -  €                72.936,46 € 918.530,86 € 19

20 88,60% 2.683.120 647.521 448.203 199.318 58.419,96 € 21.809,84 € -1.526,69 € -4.476,22 € -  €             74.226,89 € -  €                74.226,89 € 992.757,75 € 20

21 88,00% 2.683.120 643.136 445.168 197.968 59.474,95 € 22.203,70 € -1.554,26 € -4.588,13 € -  €             75.536,26 € -  €                75.536,26 € 1.068.294,01 € 21

22 87,40% 2.683.120 638.751 442.133 196.618 60.546,17 € 22.603,62 € -1.582,25 € -4.702,83 € -  €             76.864,71 € -  €                76.864,71 € 1.145.158,72 € 22

23 86,80% 2.683.120 634.366 439.098 195.268 61.633,79 € 23.009,66 € -1.610,68 € -4.820,40 € -  €             78.212,37 € -  €                78.212,37 € 1.223.371,09 € 23

24 86,20% 2.683.120 629.981 436.063 193.918 62.737,94 € 23.421,87 € -1.639,53 € -4.940,91 € -22.000,00 € 57.579,37 € -  €                57.579,37 € 1.280.950,45 € 24

25 85,60% 2.683.120 625.596 433.027 192.569 63.858,78 € 23.840,31 € -1.668,82 € -5.064,43 € -  €             80.965,84 € -  €                80.965,84 € 1.361.916,29 € 25

1.296.623,59 € 484.066,72 € 33.885 €-      95.642 €-        40.000 €-       1.611.164 €     -  €                1.361.916 €    

Període d'amortització (anys) 4,58

VAN 846.397,82 €

TIR 22,66%
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7. ANÀLISI ECONÒMIC ESCENARI D: FINANÇAMENT PROPI DEL 50% I FIANÇAMENT ALIÈ DEL 50% A 10 ANYS A UN INTERÈS DEL 5% AMB SUBVENCIÓ 

Taula 9. Anàlisis econòmic escenari D: Finançament propi del 50% i fiançament aliè del 50% a 10 anys a un interès del 5% amb subvenció. Font : elaboració pròpia. 

 

 

Any 

Rendiment 

instal·lació 

(%)

Consum 

elèctric de la 

indústria 

(kWh)

Producció 

energètica  

FV (kWh)

Autoconsum 

energètic de la 

FV (kWh)

Energia 

excedent 

exportada per 

venda (kWh)

Estalvi per 

autoconsum 

(€)

Ingressos per 

venda 

excedents (€)

Impost 

venda 

excedents 

(€)

Cost de 

manteniment 

(€)

 Cost 

reposició 

inversors al 

final de la 

vida útil (€) 

Estalvi anual 

(€)

Sortida de 

caixa (€)

Fluxe de 

tresoreria (€)

Fluxe de 

tresoreria 

acumulat (€)

Any

0 -124.623,81 € -124.623,81 € -124.623,81 € 0

1 100% 2.683.120 730.836 505.873 224.963 41.245,26 € 15.398,04 € -1.077,86 € -2.800,00 € -  €             52.765,44 € -15.370,81 € 37.394,63 € -87.229,18 € 1

2 99,40% 2.683.120 726.451 502.838 223.614 42.022,74 € 15.688,29 € -1.098,18 € -2.870,00 € -  €             53.742,85 € -15.370,81 € 38.372,03 € -48.857,15 € 2

3 98,80% 2.683.120 722.066 499.803 222.264 42.813,30 € 15.983,43 € -1.118,84 € -2.941,75 € -  €             54.736,15 € -15.370,81 € 39.365,33 € -9.491,81 € 3

4 98,20% 2.683.120 717.681 496.767 220.914 43.617,14 € 16.283,53 € -1.139,85 € -3.015,29 € -  €             55.745,52 € -15.370,81 € 40.374,71 € 30.882,90 € 4

5 97,60% 2.683.120 713.296 493.732 219.564 44.434,40 € 16.588,64 € -1.161,20 € -3.090,68 € -  €             56.771,16 € -15.370,81 € 41.400,35 € 72.283,24 € 5

6 97,00% 2.683.120 708.911 490.697 218.214 45.265,27 € 16.898,82 € -1.182,92 € -3.167,94 € -  €             57.813,23 € -15.370,81 € 42.442,42 € 114.725,67 € 6

7 96,40% 2.683.120 704.526 487.662 216.865 46.109,91 € 17.214,15 € -1.204,99 € -3.247,14 € -  €             58.871,93 € -15.370,81 € 43.501,12 € 158.226,79 € 7

8 95,80% 2.683.120 700.141 484.626 215.515 46.968,50 € 17.534,68 € -1.227,43 € -3.328,32 € -  €             59.947,43 € -15.370,81 € 44.576,62 € 202.803,40 € 8

9 95,20% 2.683.120 695.756 481.591 214.165 47.841,19 € 17.860,49 € -1.250,23 € -3.411,53 € -  €             61.039,91 € -15.370,81 € 45.669,10 € 248.472,50 € 9

10 94,60% 2.683.120 691.371 478.556 212.815 48.728,16 € 18.191,62 € -1.273,41 € -3.496,82 € -  €             62.149,55 € -15.370,81 € 46.778,73 € 295.251,24 € 10

11 94,00% 2.683.120 686.986 475.521 211.466 49.629,58 € 18.528,14 € -1.296,97 € -3.584,24 € -  €             63.276,51 € -  €                63.276,51 € 358.527,75 € 11

12 93,40% 2.683.120 682.601 472.485 210.116 50.545,61 € 18.870,13 € -1.320,91 € -3.673,84 € -18.000,00 € 46.420,99 € -  €                46.420,99 € 404.948,74 € 12

13 92,80% 2.683.120 678.216 469.450 208.766 51.476,43 € 19.217,63 € -1.345,23 € -3.765,69 € -  €             65.583,14 € -  €                65.583,14 € 470.531,87 € 13

14 92,20% 2.683.120 673.831 466.415 207.416 52.422,20 € 19.570,71 € -1.369,95 € -3.859,83 € -  €             66.763,13 € -  €                66.763,13 € 537.295,00 € 14

15 91,60% 2.683.120 669.446 463.380 206.066 53.383,08 € 19.929,43 € -1.395,06 € -3.956,33 € -  €             67.961,13 € -  €                67.961,13 € 605.256,14 € 15

16 91,00% 2.683.120 665.061 460.344 204.717 54.359,25 € 20.293,86 € -1.420,57 € -4.055,23 € -  €             69.177,31 € -  €                69.177,31 € 674.433,44 € 16

17 90,40% 2.683.120 660.676 457.309 203.367 55.350,86 € 20.664,06 € -1.446,48 € -4.156,62 € -  €             70.411,82 € -  €                70.411,82 € 744.845,26 € 17

18 89,80% 2.683.120 656.291 454.274 202.017 56.358,07 € 21.040,08 € -1.472,81 € -4.260,53 € -  €             71.664,82 € -  €                71.664,82 € 816.510,08 € 18

19 89,20% 2.683.120 651.906 451.239 200.667 57.381,05 € 21.421,99 € -1.499,54 € -4.367,04 € -  €             72.936,46 € -  €                72.936,46 € 889.446,54 € 19

20 88,60% 2.683.120 647.521 448.203 199.318 58.419,96 € 21.809,84 € -1.526,69 € -4.476,22 € -  €             74.226,89 € -  €                74.226,89 € 963.673,43 € 20

21 88,00% 2.683.120 643.136 445.168 197.968 59.474,95 € 22.203,70 € -1.554,26 € -4.588,13 € -  €             75.536,26 € -  €                75.536,26 € 1.039.209,69 € 21

22 87,40% 2.683.120 638.751 442.133 196.618 60.546,17 € 22.603,62 € -1.582,25 € -4.702,83 € -  €             76.864,71 € -  €                76.864,71 € 1.116.074,40 € 22

23 86,80% 2.683.120 634.366 439.098 195.268 61.633,79 € 23.009,66 € -1.610,68 € -4.820,40 € -  €             78.212,37 € -  €                78.212,37 € 1.194.286,77 € 23

24 86,20% 2.683.120 629.981 436.063 193.918 62.737,94 € 23.421,87 € -1.639,53 € -4.940,91 € -22.000,00 € 57.579,37 € -  €                57.579,37 € 1.251.866,13 € 24

25 85,60% 2.683.120 625.596 433.027 192.569 63.858,78 € 23.840,31 € -1.668,82 € -5.064,43 € -  €             80.965,84 € -  €                80.965,84 € 1.332.831,97 € 25

1.296.623,59 € 484.066,72 € 33.885 €-      95.642 €-        40.000 €-       1.611.164 €     153.708 €-        1.332.832 €    

Període d'amortització (anys) 3,25

VAN 839.905,48 €

TIR 33,00%
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8.  ANÀLISI DE SENSIBILITAT 

Atesa la variació del preu de l’electricitat s´han estudiat els mateixos escenaris 

anteriorment descrits però afectats per les següents variacions: 

• Descens del preu del kWh en un 20%. 

• Increment del preu del kWh en un 15%. 

• Increment del preu del kWh en un 30%. 

Les Taula 10Taula 11Taula 12Taula 13 mostren com varia el període de recuperació, el 

VAN i el TIR en funció del preu de l’electricitat per a cada escenari estudiat. 

 

Taula 10. Variació escenari A: Finançament propi del 100% sense subvenció, en funció del preu del kWh. Font: 
elaboració pròpia. 

 

 

Taula 11. Variació escenari B: : Finançament propi del 50% i fiançament aliè del 50% a 10 anys a un interès del 5% 
sense subvenció, en funció del preu del kWh. Font: elaboració pròpia. 

 

 

Taula 12. Variació escenari C: Finançament propi del 100% amb subvenció, en funció del preu del kWh. Font: 
elaboració pròpia. 

 

PREU kWh
Període amortització 

(anys)
VAN (€) TIR (%)

Preu estudi inicial 5,92 768.508 €          17,35%

-20% 7,41 531.860 €          13,54%

+15% 5,17 945.994 €          20,08%

+30% 4,56 1.123.480 €       22,76%

ESCENARI A

PREU kWh
Període amortització 

(anys)
VAN (€) TIR (%)

Preu estudi inicial 4,75 759.987 €          23,62%

-20% 6,88 523.339 €          17,44%

+15% 3,85 937.473 €          28,34%

+30% 3,24 1.114.958 €       33,15%

ESCENARI B

PREU kWh
Període amortització 

(anys)
VAN (€) TIR (%)

Preu estudi inicial 4,58 846.398 €         22,62%

-20% 5,73 609.750 €         17,92%

+15% 3,97 1.023.884 €     26,12%

+30% 3,51 1.201.369 €     29,54%

ESCENARI C
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Taula 13. Variació escenari D: Finançament propi del 50% i fiançament aliè del 50% a 10 anys a un interès del 5% 
amb subvenció, en funció del preu del kWh. Font: elaboració pròpia. 

 

 

L’anàlisi de sensibilitat destaca que la rendibilitat és molt susceptible a variacions en el 

preu de l’electricitat, però s’observa com l’increment del preu del kWh millora 

substancialment la rendibilitat i en canvi, un descens encara fa força viable la inversió. 

• Un descens del 20% del preu del kWh tant sols allarga el període de retorn fins 

als 7,41 anys en el pitjor dels casos, que és l’escenari Instal·lació sense 

subvenció i finançament propi del 100% (escenari A), on també s’obté el TIR 

mínim de tots els casos analitzats, que és del 13,54%. 

• Un increment del preu en un 30% aconsegueix reduir el temps d’amortització 

a tant sols 2,29 anys en l’escenari amb subvenció i finançament propi del 50% i 

50% finançament aliè (escenari D), on el TIR assoleix el 45,92%.  

 

En tots els casos analitzats, la inversió és viable econòmicament i financera.  

 

9. CONCLUSIONS 

La inversió de la instal·lació fotovoltaica per autoconsum que es projecta instal·lar en 

la coberta d’una indústria tèxtil és viable econòmicament i financera. Els resultats de 

tots escenaris demostren que: 

• El VAN és superior als 768 mil €, valor que s’obté en l’escenari amb finançament 

propi del 100% (escenari A) i arriba fins als 846 mil € en l’escenari amb 

finançament propi del 100% amb subvenció (escenari C). 

• El valor del TIR obtingut està entre el 17,35% en l’escenari amb finançament 

propi del 100% sense subvenció (escenari A), i assoleix el màxim del 33% en 

l’escenari amb finançament propi del 50% i fiançament aliè del 50% amb 

subvenció (escenari D). 

• El període d’amortització es situa entre 3,2 i 5,9 anys, en l’escenari amb 

finançament propi del 50% i fiançament aliè del 50% amb subvenció (escenari 

PREU kWh
Període amortització 

(anys)
VAN (€) TIR (%)

Preu estudi inicial 3,25 839.905 €         33,00%

-20% 4,52 603.258 €         24,62%

+15% 2,67 1.017.391 €     39,42%

+30% 2,29 1.194.877 €     45,92%

ESCENARI D
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D) i l’escenari amb finançament propi del 100% sense sbvenció (escenari A), 

respectivament. 

• El flux de caixa acumulat al cap de 25 anys és superior a 1,2 milions d’euros en 

tos els escenaris. 
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ANNEX IV. AVALUACIÓ MEDI AMBIENTAL 
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1. OBJECTE 

 

L’objecte d’aquest annex és realitzar l’avaluació medi ambiental de la instal·lació 

fotovoltaica per autoconsum amb optimitzadors de potència que es projecta instal·lar 

en la coberta d’una indústria tèxtil per tal de generar energia elèctrica que li permeti 

disminuir els costos energètics.  

  

2. ESTUDI DE L’ÀMBIT DE LA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA 

 

La indústria tèxtil on es projecta ubicar la instal·lació fotovoltaica objecte d’aquest 

projecte es troba situada al Polígon Industrial dels Dolors, Carrer Sallent 64-72, al terme 

municipal de Manresa de la província de Barcelona. 

2.1 CLASSIFICACIÓ DEL SÒL 

D’acord amb el Pla d'ordenació urbanística municipal de Manresa, la indústria està 

ubicada en sòl urbà consolidat, que es defineix com tot terreny que té la condició de 

solar apte per l'edificació i compta amb els serveis urbanístics, tenen assenyalades 

alineacions i rasants i només manca completar la urbanització.  

 

 

Figura 1. Situació de la indústria. Font: Registre de planejament urbanístic de Catalunya 
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2.2 ESTUDI DEL MEDI  

La indústria està ubicada a la Regió natural denominada Depressió Central oriental de 

ponent.  

 

 

Figura 2. Situació de la indústria. Font: Hipermapa de la Generalitat de Catalunya 

 

Segons el Pla d’espais d’interès natural del Departament de Medi Ambient 

(Departament de Medi ambient, 1996), la Regió natural denominada Depressió Central 

oriental de ponent, correspon a una “subunitat situada a ponent del riu Llobregat 

(també anomenat territori segàrric), que comprèn els altiplans segàrrics i serres unides 

directament a aquest, com també les cubetes interiors d’erosió excavades pels rius. Els 

altiplans segàrrics determinen una arcada oberta sobre les terres més occidentals de la 

Depressió Central de les quals se separen per les cotes de 300-400 m. El predomini dels 

materials calcaris – margues, argiles, gresos i calcàries – és total i en alguns sectors 

apareixen afloraments guixencs. La major part de la subunitat està situada sobre 

l’oligocè continental, excepte la serra de Miralles que es troba en l’oligocè marí.   

El bioclima predominant a les terres situades per sobre dels 300-500 m és el de tipus 

xerotèric subhumit continental, amb un a tres mesos d’ariditat estival i una pluviositat 

que oscil·la entre els 400 i 600 mm/any. A les cotes més altes poden aparèixer climes 

submediterranis relativament humits amb pluviositats de fins a 700 mm/any. Les terres 

més baixes i obertes en contacte amb la serra prelitoral poden gaudir d’un clima 

xerotèric de certa influència marítima.  

A diferència del territori ausònic, la Depressió Central de ponent presenta un paisatge 

que reflecteix molt més les característiques xèriques i continentalitzades del país. La 

vegetació es reparteix entre dos grans dominis, el del carrascar (Quercetum 

rotundifoliae), de caràcter mediterrani, i el de la roureda de roure de fulla petita (Violo-
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Quercetum fagineae), de caràcter submediterrani. El paisatge és sub-mediterrani, 

especialment a les terres altes de l’altiplà segàrric i contraforts que en deriven, mentre 

que la resta dominen els paisatges mediterranis. L’alzinar litoral (Quercetumm ilicis 

galloprovinciale) ocupa una petita part del territori sotmesa a una influència més 

marítima. El poblament vegetal específic de les àrees guixenques (vegetació gipsícola), 

presenta localment un caràcter de vegetació potencial. Les pinedes de pi blanc també 

poden ocupar de forma natural alguns indrets assolellats de sòls esquelètics, 

especialment pobres”.  

La indústria no està ubicada en espais natura 2000, zones especials de conservació (ZEC), 

zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA), ni en cap Pla d’espais d’interès natural 

(PEIN).  

Tampoc s’ubica en zones humides, zones de protecció per l’avifauna, àrea d’interès 

florístic ni en zones d’espais d’interès geològic. 

 

3. AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL 

 

La instal·lació fotovoltaica per autoconsum de 497,86 kWp que es projecta instal·lar en 

la coberta d’una indústria tèxtil no està sotmesa a Avaluació d’impacte ambiental 

ordinària ni simplificada, d’acord amb la  Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació 

ambiental, que estableix que les instal·lacions per a producció d'energia elèctrica a partir 

de l'energia solar que estan sotmeses a avaluació d’impacte ambiental són: 

• Annex I. Avaluació ambiental ordinària: 

− Instal·lacions per a la producció d'energia elèctrica a partir de l'energia solar 

destinada a la venda a la xarxa, que no s'ubiquin a cobertes o teulades d'edificis 

existents i que ocupin més de 100 ha de superfície. 

− Instal·lacions per a la producció d'energia elèctrica a partir de l'energia solar 

destinada a la venda a la xarxa, que no s'ubiquin a cobertes o teulades d'edificis 

existents i que ocupin una superfície de més de 10 ha. 

• Annex II: Avaluació ambiental  simplificada 

− Instal·lacions per a producció d'energia elèctrica a partir de l'energia solar, 

destinada a la venda a la xarxa, no incloses a l'Annex I ni instal·lades sobre 

cobertes o teulades d'edificis o en sòls urbans i que ocupin una superfície més 

gran de 10 ha. 

D’acord amb l’article 4 del Decret Llei 24/2021, de 26 d'octubre, d'acceleració del 

desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades, “les instal·lacions 

fotovoltaiques de generació elèctrica i connectades a la xarxa de transport o distribució 

en la modalitat d'autoconsum sense excedents que disposin d'un dispositiu que no en 

permeti l'abocament i no requereixin avaluació d'impacte ambiental no requereixen 

autorització administrativa, de construcció i d'explotació, sense perjudici de la 
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declaració responsable exigible conforme a la reglamentació tècnica que se'ls apliqui, i 

sense perjudici de la intervenció administrativa ambiental o urbanística que els pugui 

correspondre”. 

 

4. VALORACIÓ QUALITATIVA DELS IMPACTES MEDI AMBIENTALS 

4.1 FLORA 

La instal·lació fotovoltaica per autoconsum que es projecta instal·lar en la coberta d’una 

indústria tèxtil situada en un polígon industrial, no afecta a cap zona d’interès florístic ni 

zona boscosa, i per tant no suposarà cap afectació a la flora.  

4.2 FAUNA 

La instal·lació fotovoltaica per autoconsum que es projecta instal·lar en la coberta d’una 

indústria tèxtil situada en un polígon industrial, no afecta a cap zona d’interès faunístic, 

cap zona de protecció de l’avifauna, ni cap zona d’espai natura 2000, i per tant la 

instal·lació no suposarà cap afectació a la fauna.  

4.3 PAISATGE 

Pel que fa a l’impacte paisatgístic de la instal·lació, en estar aquesta integrada en la 

coberta de la nau industrial, aquest es considera poc significatiu i per tant l’impacte 

paisatgístic es pot considerar assumible pel medi i compatible. 

4.4 AIGÜES 

La indústria no està ubicada en zones humides ni espais ramsar, i per tant no hi ha 

afectació al medi hídric.  

Tant la seva execució com la posterior explotació no es preveu la generació d’aigües 

residuals.  

4.5 EMISSIONS A L’ATMOSFERA 

La instal·lació projectada no suposarà generació d’emissions a l’atmosfera ni 

contaminació ambiental.  

4.6 RESIDUS 

La instal·lació projectada no suposarà generació  de residus, a banda dels residus propis 

de l’execució de la instal·lació que es gestionaran convenientment mitjançant gestors 

de residus autoritzats. Durant l’explotació de la instal·lació no es preveu la generació de 

residus. 
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4.7 CONTAMINACIÓ LLUMINOSA 

La indústria està ubicada en zona de contaminació lluminosa classificada com E3, amb 

una protecció moderada de la contaminació lumínica.  

 

La instal·lació projectada no suposarà cap tipus de contaminació lluminosa del medi 

nocturn, atès que no comportarà la instal·lació d’enllumenat exterior. 

 

4.8 CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 

El mapa de capacitat acústica de Manresa qualifica el polígon on s’ubica la indústria com 

una Zona de sensibilitat acústica baixa (C) que comprèn els sectors del territori que 

admeten una percepció elevada de soroll. I concretament, en una zona de sensibilitat 

acústica C2, que està integrat per les àrees amb predomini de sòl d'ús industrial.  

En la fase d’execució es produiran sorolls per part de la maquinària requerida pel 

muntatge i transport de la instal·lació. Aquests sorolls seran de poca magnitud, de 

caràcter discontinu i temporal, i seran totalment compatibles degut a la curta durada de 

les tasques de muntatge i a la llunyania al nucli urbà.   

En la fase d’explotació, es duran a terme les tasques de manteniment requerides que 

ocasionaran sorolls puntuals. I la principal font de contaminació acústica seran els 

inversors. Segons el fabricant de l’inversor el nivell sonor serà inferior a 60 dB, a més 

aquests estaran col·locats a l’interior de la nau, amb la qual cosa es mitigarà i atenuarà 

el nivell sonor i aquest no superarà en cap cas els 70 dB màxims establerts en horari 

diürn, segons el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 

de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se 

n'adapten els annexos. Per tant, es pot considerar que l’impacte acústic serà assumible 

pel medi i compatible. 

 

5. COMPATIBILITAT AMB LA IMPLANTACIÓ DE PLANTES SOLARS FOTOVOLTAIQUES 

 

La instal·lació que es projecta està ubicada en una zona compatible per a implantació de 

plantes solars fotovoltaiques, segons el Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre 

(modificat per l'article 133 de la Llei 5/2020, del 29 d'abril), ja que no es troba ubicada 

espais naturals inclosos en la xarxa Natura 2000 ni en àmbits inclosos en projectes 

d'implantació de nous regs o de transformació dels existents promoguts per 

l'Administració. La instal·lació també és compatible perquè no s’afecten  sòls de valor 

agrològic alt o d'interès agrari elevat, com s’estableix tant al Decret Llei 16/2019, com al 

Decret Llei 24/2021, de 26 d'octubre, d'acceleració del desplegament de les energies 

renovables distribuïdes i participades.  
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6. BENEFICIS MEDI AMBIENTALS 

 

La instal·lació fotovoltaica que es projecta instal·lar comportarà una sèrie de beneficis, 

entre els quals destaquen els medi ambientals, que es poden resumir en:  

• La instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum contribuirà a la mitigació del canvi 

climàtic, ja que suposa una font neta de generació d'energia. 

• Es disminueix el consum de combustibles fòssils. 

• La instal·lació suposarà un menor consum elèctric de xarxa i incrementar l'eficiència 

energètica de la instal·lació. 

• Es redueixen les emissions respecte d’un sistema de producció elèctrica a partir de 

fonts convencionals, de manera que es contribueix a la transició energètica, a la lluita 

contra el canvi climàtic i a la millora de la qualitat de l’aire.  

• L'autogeneració i l'autoconsum assegura la competitivitat a llarg termini de la 

instal·lació, ja que s'aconsegueix una certa autarquia i no es depèn tant del 

subministrament elèctric extern, amb tarifes que augmenten contínuament. 

• La reducció del consum elèctric de fonts externes comportarà un estalvi econòmic, 

que permetrà la disminució dels costos de producció de la indústria, i suposarà una  

millora de la competitivitat d’aquesta.  

• Reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle. 

Segons la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), cada kWh 

generat a Espanya per el mix energètic en el 2020 va suposar una emissió de 250 g 

de CO2. Tenint en compte l’estimació de la producció de la instal·lació fotovoltaica, 

s’estima que s’evitarà l’emissió de 182,71 tones de CO2 en el primer any de 

funcionament de la planta, tal com mostra la Taula 1. 

Taula 1. Emissions de tones de CO2 estalviades el primer any. Font elaboració pròpia 

MES Producció FV (kWh) 
Emissions CO2 

anuals (t) 

Gener 34.482,39 8,62 

Febrer 42.493,78 10,62 

Març 62.072,52 15,52 

Abril 76.424,00 19,11 

Maig 84.067,23 21,02 

Juny 84.837,19 21,21 

Juliol 92.300,60 23,08 

Agost 78.109,83 19,53 

Setembre 63.503,19 15,88 

Octubre 49.414,81 12,35 

Novembre 33.435,21 8,36 

Desembre 29.695,64 7,42    

TOTAL 730.836,39 182,71 
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Els següents anys de funcionament de la planta la producció s’estima que serà 

inferior però en uns nivells molt similars als del primer any, per tant, es pot estimar 

que al cap de 25 anys de vida útil de la planta l’estalvi en emissions serà d’un total 

de 4.500 tones de CO2. 

Aquest estalvi anual de 182 tones de CO2 anuals equivalen a: 

• Segons l’agencia europea del medi ambient, al 2021 un cotxe  de benzina emet 

de mitjana  0,147 kg CO2/km, per tant, equival a  1.277.685 de km en un cotxe 

de benzina, o el que és el mateix, el que consumirien 85 cotxes que fessin 15.000 

km en un any. 

•  Segons el IDAE, un habitatge de 4 persones emet  1.779 kg de CO2 a l’any, per 

tant, equival al que emeten 102 habitatges en un any. 

• Segons el Ministeri de transició ecològica, un arbre absorbeix de mitjana 27 kg 

de CO2 a l’any, per tant, equival al que absorbeixen 6.700 arbres en un any. 

 

7. CONCLUSIÓ DE L’ESTUDI MEDI AMBIENTAL 

 

Es conclou que la instal·lació fotovoltaica per autoconsum que es projecta instal·lar en 

la coberta d’una indústria tèxtil no suposa cap impacte medi ambiental negatiu i és 

compatible amb el medi. A més, contribuirà a la mitigació del canvi climàtic, ja que 

suposa una font neta de generació d'energia i suposa una reducció de les emissions de 

gasos d’efecte hivernacle que es quantifiquen en 182 tones de CO2 anuals i de 4.500 

tones de CO2 per tota la vida útil de la instal·lació.  
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MORE POWER

26 % higher power than
conventional modules

Low NMOT: 42 ± 3 °C
Low temperature coefficient (Pmax): 
-0.35 % / °C

MORE RELIABLE

Up to 4.5 % lower LCOE
Up to 2.7 % lower system cost

Heavy snow load up to 5400 Pa,  
wind load up to 3600 Pa*

42°C

Better shading tolerance

Lower internal current, 
lower hot spot temperature

CANADIAN SOLAR INC. is committed to providing high quality 
solar products, solar system solutions and services to cus-
tomers around the world. No. 1 module supplier for quality 
and performance/price ratio in IHS Module Customer Insight 
Survey. As a leading PV project developer and manufacturer 
of solar modules with over 40 GW deployed around the world 
since 2001.* For detail information, please refer to Installation Manual.

(IEC1000 V)
(IEC1500 V)

Minimizes micro-crack impacts

* Sliver frame product can be provided upon request.

HiKu

CS3L-350|355|360|365|370|375MS
350 W ~ 375 W
SUPER HIGH POWER MONO PERC MODULE

CS3L-350|355|360|365|370|375MS

* As there are different certification requirements in different markets, please contact 
your local Canadian Solar sales representative for the specific certificates applicable to 
the products in the region in which the products are to be used.

PRODUCT CERTIFICATES*
IEC 61215 / IEC 61730: VDE / CE / MCS / INMETRO 
UL 1703: CSA / IEC 61701 ED2: VDE / IEC 62716: VDE / IEC 60068-2-68: SGS 
UNI 9177 Reaction to Fire: Class 1 / Take-e-way

ISO 9001:2015 / Quality management system 
ISO 14001:2015 / Standards for environmental management system 
OHSAS 18001:2007 / International standards for occupational health & safety

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES*

linear power output warranty*

enhanced product warranty on materials 
and workmanship*

*According to the applicable Canadian Solar Limited Warranty Statement. 
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CANADIAN SOLAR INC.                                                                             
Canadian Solar MSS (Australia) Pty Ltd., 44 Stephenson St, Cremorne VIC 3121, Australia 
sales.au@canadiansolar.com, www.canadiansolar.com/au

Canadian Solar recycles panels at the end of life cycle



0 ~ + 5 W

PARTNER SECTION

ENGINEERING DRAWING (mm)

Rear View Frame Cross Section A-A

Mounting Hole

CS3L-360MS / I-V CURVES

* The specifications and key features contained in this datasheet may deviate slightly from our 
actual products due to the on-going innovation and product enhancement. Canadian Solar Inc. 
reserves the right to make necessary adjustment to the information described herein at any time 
without further notice. 
Please be kindly advised that PV modules should be handled and installed by qualified people who 
have professional skills and please carefully read the safety and installation instructions before 
using our PV modules.
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MECHANICAL DATA
Specification Data
Cell Type Mono-crystalline
Cell Arrangement 120 [2 X (10 X 6) ]

Dimensions
1765 X 1048 X 40 mm                          
(69.5 X 41.3 X 1.57 in)

Weight 21.1 kg (46.5 lbs)
Front Cover 3.2 mm tempered glass
Frame Anodized aluminium alloy 
J-Box IP68, 3 bypass diodes
Cable 4.0 mm² (IEC), 12 AWG (UL) 

Cable Length  
(Including Connector)

Portrait: 500 mm (19.7 in) (+) / 350 mm 
(13.8 in) (-); landscape: 1250 mm (49.2 
in)*

Connector

T4-PC-1 (IEC 1000 V)  or PV-KST4/xy-UR, 
PV-KBT4/xy-UR (IEC 1000 V) or T4-PC-1 
(IEC 1500 V) or T4-PPE-1 (IEC 1500 V) 
or PV-KST4-EVO2/XY, PV-KBT4-EVO2/
XY (IEC 1500 V) or UTXCFA4AM, UT-
XCMA4AM (IEC 1500 V)   

Per Pallet 27 pieces
Per Container (40' HQ) 702 pieces
* For detailed information, please contact your local Canadian Solar sales and 
technical representatives.
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TEMPERATURE CHARACTERISTICS

Specification Data
Temperature Coefficient (Pmax) -0.35 % / °C
Temperature Coefficient (Voc) -0.27 % / °C
Temperature Coefficient (Isc) 0.05 % / °C
Nominal Module Operating Temperature 42 ± 3°C
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CANADIAN SOLAR INC.                                                                             
Canadian Solar MSS (Australia) Pty Ltd., 44 Stephenson St, Cremorne VIC 3121, Australia 
sales.au@canadiansolar.com, www.canadiansolar.com/au

Measurement uncertainty: ±3 % (Pmax).

May 2020. All rights reserved, PV Module Product Datasheet V5.59_AU

* Manufactured and assembled in China, Thailand and Vietnam.

ELECTRICAL DATA | STC*
CS3L 350MS 355MS 360MS 365MS 370MS 375MS
Nominal Max. Power (Pmax) 350 W 355 W 360 W 365 W 370 W 375 W
Opt. Operating Voltage (Vmp)33.3 V 33.5 V 33.7 V 33.9 V 34.1 V 34.3 V
Opt. Operating Current (Imp) 10.52 A10.61 A10.69 A10.78 A10.86 A10.94 A
Open Circuit Voltage (Voc) 40.0 V 40.2 V 40.4 V 40.6 V 40.8 V 41.0 V
Short Circuit Current (Isc) 11.28 A11.33 A11.40 A11.47 A11.54 A11.61 A
Module Efficiency 18.9% 19.2% 19.5% 19.7% 20.0% 20.3%
Operating Temperature -40°C ~ +85°C
Max. System Voltage 1500V (IEC/UL) or 1000V (IEC/UL)

Module Fire Performance
TYPE 1 (UL 1703) or 
CLASS C (IEC 61730)

Max. Series Fuse Rating 20 A
Application Classification Class A 
Power Tolerance
* Under Standard Test Conditions (STC) of irradiance of 1000 W/m2, spectrum AM 1.5 and cell 
temperature of 25°C. 

ELECTRICAL DATA | NMOT*
CS3L 350MS 355MS 360MS 365MS 370MS 375MS
Nominal Max. Power (Pmax) 261 W 265 W 269 W 272 W 276 W 280 W
Opt. Operating Voltage (Vmp)31.0 V 31.2 V 31.4 V 31.6 V 31.8 V 32.0 V
Opt. Operating Current (Imp) 8.41 A 8.48 A 8.55 A 8.62 A 8.68 A 8.75 A
Open Circuit Voltage (Voc) 37.6 V 37.8 V 38.0 V 38.2 V 38.4 V 38.6 V
Short Circuit Current (Isc) 9.10 A 9.14 A 9.20 A 9.25 A 9.31 A 9.37 A
* Under Nominal Module Operating Temperature (NMOT), irradiance of 800 W/m2, spectrum AM 
1.5, ambient temperature 20°C, wind speed 1 m/s.



Power Optimizer 
P605 / P650 / P701 / P730 / P800p / P801 / P850 / 
P950 / P1100 

25 
YEAR 

WARRANTY 

PV power optimization at the module level 
The most cost-effective solution for commercial and large field installations 

Specifically designed to work with SolarEdge 
inverters 

Up to 25% more energy 

Superior efficiency (99.5%) 

Balance of System cost reduction; 50% less 
cables, fuses and combiner boxes, over 2x longer 
string lengths possible 

Fast installation with a single bolt 

Advanced maintenance with module-level 
monitoring 

Module-level voltage shutdown for 
installer and firefighter safety 

Use with up to two PV modules connected in 
series or in parallel 

solaredge.com 

POW
ER   OPTIM

IZER



Power Optimizer 
P605 / P650 / P701 / P730 / P801 

Power Optimizer Model 
(Typical Module Compatibility) 

P605 
(for 1 x high 
power PV 
modules) 

P650 
(for up to 2     x 60-
cell PV modules) 

P701 
(for up to 2 x 
60/120-cell PV 

modules) 

P730 
(for up to 2  x 72-
cell PV modules) 

P801 
(for up to 2 x 

72/144-cell PV 
modules) 

INPUT 
Rated Input DC Power(1) 605 650 700* 730** 800 W 
Connection Method Single input for series connected modules 
Absolute Maximum Input Voltage (Voc at lowest temperature) 65 96 125 Vdc 
MPPT Operating Range 12.5 - 65 12.5 - 80 12.5 - 105 Vdc 
Maximum Short Circuit Current per Input (Isc) 14.1 11 11.75 11** 12.5*** Adc 
Maximum Efficiency 99.5 % 
Weighted Efficiency 98.6 % 
Overvoltage Category II 

OUTPUT DURING OPERATION (POWER OPTIMIZER CONNECTED TO OPERATING SOLAREDGE INVERTER) 
Maximum Output Current 15 Adc 
Maximum Output Voltage 80 Vdc 

OUTPUT DURING STANDBY (POWER OPTIMIZER DISCONNECTED FROM SOLAREDGE INVERTER OR SOLAREDGE INVERTER OFF) 
Safety Output Voltage per Power Optimizer 1 ± 0.1 Vdc 

STANDARD COMPLIANCE 
EMC FCC Part 15 Class B, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 
Safety IEC62109-1 (class II safety) 
RoHS Yes 
Fire Safety VDE-AR-E 2100-712:2013-05 

INSTALLATION SPECIFICATIONS 
Compatible SolarEdge Inverters Three phase inverters SE16K & larger 
Maximum Allowed System Voltage 1000 Vdc 

Dimensions (W x L x H) 
129 x 153 x 52 / 

5.1 x 6 x 2 129 x 153 x 42.5 / 5.1 x 6 x 1.7 129 x 153 x 49.5 / 5.1 x 6 x 1.9 mm / in 

Weight 1064 / 2.3 834 / 1.8 933 / 2.1 gr / lb 
Input Connector MC4(2) 

Input Wire Length 0.16 / 0.52 0.16 / 0.52 , 0.9 / 2.95(3) m / ft 

Output Connector MC4 

Output Wire Length 

Portrait orientation: 
1.4 / 4.5 

Portrait orientation: 
1.2 / 3.9 - Portrait orientation:1.2 / 3.9 

m / ft - Landscape orientation: 1.8 / 5.9 Landscape orientation: 2.2 / 7.2 

Operating Temperature Range(4) -40 to +85 / -40 to +185 ˚C / ˚F 
Protection Rating IP68 / NEMA6P 
Relative Humidity 0 - 100 % 

* For P701 models manufactured after work week 06/2020, the rated DC input is 740W 
**    For P730 models manufactured after work week 06/2020, the rated DC input is 760W and the maximum Isc per input is 11.75A
***   For P801 models manufactured in work week 40/2020 or earlier, the maximum Isc per input is 11.75A
(1) Rated power of the module at STC will not exceed the Power Optimizer “Rated Input DC Power”. Modules with up to +5% power tolerance are allowed 
(2) For other connector types please contact SolarEdge 
(3) Longer inputs wire length are available for use with split junction box modules. (For 0.9m/2.95ft order P730-xxxLxxx) 
(4) For ambient temperature above +70˚C / +158˚F power de-rating is applied. Refer to Power Optimizers Temperature De-Rating Technical Note for more details 

PV System Design Using a 
SolarEdge Inverter(5)(6)(7) 

230/400V Grid 
SE16K, SE17K, SE25K*, SE33.3K* 

230/400V Grid 
SE27.6K* 

230/400V Grid 
SE30K* 

277/480V Grid 
SE33.3K*, SE40K* 

Compatible Power Optimizers P605 
P650, P701, 
P730, P801 P605 

P650, P701, 
P730, P801 P605 P650, P701, 

P730, P801 P605 P650, P701, 
P730, P801 

Minimum String 
Length 

Power Optimizers 14 14 14 14 15 15 14 14 
PV Modules 14 27 14 27 15 29 14 27 

Maximum String 
Length 

Power Optimizers 30 30 30 30 30 30 30 30 
PV Modules 30 60 30 60 30 60 30 60 

Maximum Continuous Power per String 11250 11625 12750 12750 W 

Maximum Allowed Connected Power per String(8) 

(Permitted only when the difference in connected power 
between strings is 2,000W or less) 

13500 13500 15000 15000 W 

Parallel Strings of Different Lengths or Orientations Yes 
* The same rules apply for Synergy units of equivalent power ratings, that are part of the modular Synergy Technology inverter 
(5) P650/P701/P730/P801 can be mixed in one string only with P650/P701/P730/P801. P605 cannot be mixed with any other power optimizer in the same string 
(6) For each string, a Power Optimizer may be connected to a single PV module if 1) each Power Optimizer is connected to a single PV module or 2) it is the only Power Optimizer connected to a single PV module in the string 
(7) For SE16K and above, the minimum STC DC connected power should be 11KW 
(8) To connect more STC power per string, design your project using SolarEdge Designer 

https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note.pdf
https://designer.solaredge.com/


Power Optimizer 
P800p / P850 / P950 / P1100 

Power Optimizer Model 
(Typical Module 
Compatibility) 

P800p 
(for up to 2 x 96-cell 

5’’ PV modules) 

P850 
(for up to 2 x 

high power or bi-
facial modules) 

P950 
(for up to 2 x 

high power or bi-
facial modules) 

P1100 
(for up to 2 x 

high power or bi- 
facial modules) 

INPUT 
Rated Input DC Power(1) 800 850 950 1100 W 

Connection Method Dual input for independently 
connected(7) Single input for series connected modules 

Absolute Maximum Input Voltage (Voc at 
lowest temperature) 83 125 Vdc 

MPPT Operating Range 12.5 - 83 12.5 - 105 Vdc 
Maximum Short Circuit Current per Input (Isc) 7 14.1* 14.1 Adc 
Maximum Efficiency 99.5 % 
Weighted Efficiency 98.6 % 
Overvoltage Category II 

OUTPUT DURING OPERATION (POWER OPTIMIZER CONNECTED TO OPERATING SOLAREDGE INVERTER) 
Maximum Output Current 18 18 Adc 
Maximum Output Voltage 80 Vdc 

OUTPUT DURING STANDBY (POWER OPTIMIZER DISCONNECTED FROM SOLAREDGE INVERTER OR SOLAREDGE INVERTER OFF) 
Safety Output Voltage per Power Optimizer 1 ± 0.1 Vdc 

STANDARD COMPLIANCE 
EMC FCC Part 15 Class B, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 
Safety IEC62109-1 (class II safety) 
RoHS Yes 
Fire Safety VDE-AR-E 2100-712:2013-05 

INSTALLATION SPECIFICATIONS 

Compatible SolarEdge Inverters Three phase inverters SE16K & larger Three phase inverters 
SE25K & larger 

Maximum Allowed System Voltage 1000 Vdc 

Dimensions (W x L x H) 
129 x 168 x 59 / 
5.1 x 6.61 x 2.32 129 x 162 x 59 / 5.1 x 6.4 x 2.32 mm / in 

Weight 1064 / 2.3 1064 / 2.3 gr / lb 
Input Connector MC4(2) 

Input Wire Length 0.16 / 0.52 
0.16 / 0.52, 0.9 / 2.95, 
1.3 / 4.26, 1.6 / 5.24(3) 

0.16 / 0.52, 1.3 / 4.26, 
1.6 / 5.24(3) 

0.16 / 0.52, 1.3 / 4.26(3) m / ft 

Output Connector MC4 

Output Wire Length 
Portrait orientation: 1.2 / 3.9 

2.4 / 7.8 m / ft Landscape orientation: 
1.8 / 5.9 Landscape orientation: 2.2 / 7.2 

Operating Temperature Range(4) -40 to +85 / -40 to +185 ˚C / ˚F 
Protection Rating IP68 / NEMA6P 
Relative Humidity 0 - 100 % 

* For P850/P950 models manufactured in work week 06/2020 or earlier, the maximum Isc per input is 12.5A. The manufacture code is indicated in the Power Optimizer's serial
number example: S/N SJ0620A-xxxxxxxx (work week 06 in 2020) 

(1) Rated power of the module at STC will not exceed the Power Optimizer “Rated Input DC Power”. Modules with up to +5% power tolerance are allowed 
(2) For other connector types please contact SolarEdge 
(3) Longer inputs wire length are available for use with split junction box modules 

(For 0.9m/2.95ft order P801/P850-xxxLxxx. For 1.3m/2.95ft order P850/P950/P1100 -xxxXxxx. For 1.6m/5.24ft order P850/P950 xxxYxxx) 
(4) For ambient temperature above +70˚C / +158˚F power de-rating is applied. Refer to Power Optimizers Temperature De-Rating Technical Note for more details 

PV System Design Using a 
SolarEdge Inverter(5)(6)(7) 

230/400V Grid 
SE16K, SE17K 

230/400V Grid 
SE25K* 

230/400V Grid 
SE27.6K* 

230/400V Grid 
SE30K* 

230/400V Grid 
SE33.3K* 

277/480V Grid 
SE33.3K*, SE40K* 

Compatible Power Optimizers P800p, P850, P950 
P800p, P850, P950, 

P1100 
P800p, P850, P950, 

P1100 
P800p, P850, P950, 

P1100 
P800p, P850, P950, 

P1100 
P800p, P850, P950, 

P1100 
Minimum String 
Length 

Power Optimizers 14 14 14 15 14 14 
PV Modules 27 27 27 29 27 27 

Maximum String 
Length 

Power Optimizers 30 30 30 30 30 30 
PV Modules 60 60 60 60 60 60 

Maximum Continuous Power per String 13500 13500 13950 15300 13500 15300 W 

Maximum Allowed Connected Power per String(8) 

(Permitted only when the difference in connected power 
between strings is 2,000W or less) 

1 string - 15750 1 string - 15750 1 string - 16200 1 string - 17550 2 strings or 
less - 15750 

2 strings or 
less - 17550 W 

2 strings or 
more - 18500 

2 strings or 
more - 18500 

2 strings or 
more - 18950 

2 strings or 
more - 20300 

3 strings or 
more - 18500 

3 strings or 
more - 20300 

Parallel Strings of Different Lengths or Orientations Yes 
* The same rules apply for Synergy units of equivalent power ratings, that are part of the modular Synergy Technology inverter 

(5) P800p/P850/P950/P1100 can be mixed in one string only with P800p/P850/P950/P1100 
(6) For each string, a Power Optimizer may be connected to a single PV module if 1) each Power Optimizer is connected to a single PV module or 2) it is the only Power Optimizer connected to a single PV module in the string 
(7) For SE16K and above, the minimum STC DC connected power should be 11KW 
(8) To connect more STC power per string, design your project using SolarEdge Designer 

https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note.pdf
https://designer.solaredge.com/


SolarEdge is a global leader in smart energy technology. 
By leveraging world-class engineering capabilities and with 
a relentless focus on innovation, SolarEdge creates smart 
energy solutions that power our lives and drive future 
progress. 
SolarEdge developed an intelligent inverter solution that 
changed the way power is harvested and managed in 
photovoltaic (PV) systems. The SolarEdge DC optimized 
inverter maximizes power generation while lowering the 
cost of energy produced by the PV system. 
Continuing to advance smart energy, SolarEdge addresses 
a broad range of energy market segments through its PV, 
storage, EV charging, UPS, and grid services solutions. 

SolarEdge 
@SolarEdgePV 
@SolarEdgePV 
SolarEdgePV 
SolarEdge 
www.solaredge.com/corporate/contact 

solaredge.com 
© SolarEdge Technologies, Ltd. All rights reserved. 
SOLAREDGE, the SolarEdge logo, OPTIMIZED BY 
SOLAREDGE are trademarks or registered trademarks 
of SolarEdge Technologies, Inc. All other trademarks 
mentioned herein are trademarks of their respective 
owners. Date: 11/2021 DS-000012-2.6-ENG Subject 
to change without notice. 

Cautionary Note Regarding Market Data and 
Industry Forecasts: This brochure may contain 
market data and industry forecasts from 
certain third-party sources. This information 
is based on industry surveys and the 
preparer’s expertise in the industry and 
there can be no assurance that any such 
market data is accurate or that any such 
industry forecasts will be achieved. 
Although we have not independently 
verified the accuracy of such market 
data and industry forecasts, we 
believe that the market data is 
reliable and that the industry 
forecasts are reasonable. 
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Inversor trifásico con 
tecnología Synergy 
para Europa 
SE50K / SE66.6K / SE90K / SE100K /SE120K 

 

12-20 
AÑOS DE 

GARANTÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipado con un exclusivo sistema de puesta en marcha previa para una 
rápida conexión del sistema 

 

Función de puesta en marcha previa para la 
validación de los componentes y el cableado del 
sistema durante el proceso de instalación de la 
planta y antes de la conexión a la red 

Fácil instalación entre dos personas con un diseño 
ligero y modular (cada inversor está formado por 2 o 
3 unidades Synergy y un Synergy Manager). 

El funcionamiento independiente de cada unidad 
Synergy aumenta el tiempo de operación y facilita el 
mantenimiento. 

Los sensores de temperatura integrados detectan 
errores en la conexión del cableado, lo que garantiza 
una mayor protección y seguridad. 

Protección integrada contra fallos de arco y 
desconexión rápida opcional 

Mitigación de PID integrada para maximizar el 
rendimiento del sistema 

Dispositivos de protección contra sobretensiones 
monitorizados* y reemplazable en campo, para mejorar la 
resistencia a las sobretensiones causadas por tormentas o 
rayos: RS485 y en CC tipo 2  integrados, en CA tipo 2 
opcional 

El interruptor de seguridad de CC integrado opcional 
elimina la necesidad de elementos de corte en carga 
externos de CC. 

 
Monitorización integrada a nivel de módulo con 
comunicación por Ethernet o móvil para una visibilidad 
completa del sistema 

 

*Aplicable solamente a descargadores de CC y CA 

solaredge.com 

IN
VERSO

R
 



Inversor trifásico con tecnología Synergy 
para Europa 
SE50K / SE66.6K / SE90K / SE100K / SE120K 

SALIDA 
Potencia activa nominal de salida en CA 50000(2) 66600 90000 100000 120000 W 
Potencia aparente máxima de salida en CA 50000(2) 66600 90000 100000 120000 VA 
Tensión de salida CA - Fase a fase/fase a neutro (nominal) 380/220 ; 400/230 480 / 277 VCA 

Rango de tensión de salida CA - Fase a neutro 304 - 437 / 176 - 253 ; 320 - 460 /184 - 264,5 432 - 529 / 
249 - 305 

VCA 

Frecuencia CA 50/60 ± 5 % Hz 
Corriente de salida máxima continua (por fase) 72.5 96.5 130.5 145 A CA 
Conexiones de la línea de salida de CA 3 W + PE, 4 W + PE 
Redes eléctricas compatibles WYE: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT; delta: IT 
Corriente de derivación máxima inyectada(3) 200 300 mA 
Monitorización de la red, protección contra el funcionamiento en isla, 
factor de potencia configurable, umbrales configurables por país Sí 

Distorsión armónica total ≤ 3 % 
Rango de factor de potencia +/- 0.8 a 1 

ENTRADA 
Potencia máxima de CC (módulo STC) por Inversor / Unidad Synergy 75000 / 37500 100000 / 50000 135000 / 45000 150000 / 50000 180000 / 60000 W 
Sin transformador, sin conexión a tierra Sí 
Tensión de entrada máxima CC+ a CC- 1000 VCC 
Tensión de entrada nominal CC+ a CC- 750 850 VCC 
Corriente de entrada máxima 2 x 36,25 2 x 48,25 3 x 43,5 3 x 48,25 ACC 
Protección contra polaridad inversa Sí 
Detección de fallo de aislamiento a tierra Sensibilidad de 167 kΩ por cada unidad Synergy(4) 

Eficiencia máxima del inversor 98,3 98,1 % 
Eficiencia ponderada europea 98 % 
Consumo de energía nocturno < 8 < 12 W 

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES 
Interfaces de comunicación compatibles(5) 2 x RS485, Ethernet, Wi-Fi (opcional), GSM (opcional) 
Gestión Smart Energy Limitación de exportación 
Puesta en marcha del inversor Con la aplicación móvil SetApp utilizando la conexión Wi-Fi integrada para la conexión local 
Protección contra arco eléctrico Integrado, configurable por el usuario (conforme con UL1699B) 
Desconexión rápida Opcional (automático tras desconexión de la red de CA) 
Rectificador PID Nocturno, integrado 
Protección contra sobretensiones RS485 (puertos 1 y 2) Tipo II, reemplazable en campo, integrada 
Protección contra sobretensiones de CC Tipo II, reemplazable en campo, integrada 
Protección contra sobretensiones de CA Tipo II, reemplazable en campo, opcional 
Fusibles de CC (un polo) 25 A, opcional 
Interruptor de desconexión de CC Opcional 

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS 
Seguridad IEC-62109-1, IEC-62109-2, AS3100 

Normativas de conexión a red(6) 
 EN50549-1, EN50549-2, VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4110, VDE V 0126-1-1, CEI 0-21, CEI 0-16,

TOR Erzeuger Typ A+B, G99 Type A+B, G99 (NI) Type A, VFR 2019
Emisiones IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 Clase A, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 
RoHS Sí 

(1) Disponible en algunos países. Consultar https://www.solaredge.com/sites/default/files/se_inverters_supported_countries.pdf
(2) 49990 en Reino Unido 
(3) Si fuera necesario instalar un RCD, su valor de disparo tiene que ser ≥ 200 mA para SE50K/SE66.6K y ≥ 300 mA para SE90K, SE120K. 
(4) Donde permitido por la normativa local
(5) Para consultar las especificaciones de las opciones de comunicación opcionales visitar 

https://www.solaredge.com/products/communication o la página web de Archivo de Documentos 
https://www.solaredge.com/downloads# para descargar las fichas técnicas de los productos correspondientes. 

(6) Para conocer todas las normativas y certificados disponibles consultar la categoría Certificados en el Archivo de Documentos: https://www.solaredge.com/downloads#/

 Aplicable a inversores con código de producto 
SEXXK-RWX0IXXXX SExxK- 

xxx8Ixxxx 

SE50K(1) SE66.6K SE90K SE100K SE120K 

https://www.solaredge.com/sites/default/files/se_inverters_supported_countries.pdf
https://www.solaredge.com/products/communication
https://www.solaredge.com/downloads
https://www.solaredge.com/downloads%23/


Inversor trifásico con tecnología Synergy 
para Europa 
SE50K / SE66.6K / SE90K / SE100K / SE120K 

ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN 
Cantidad de unidades Synergy por inversor 2 3 
Sección transversal y diámetro exterior del cable de CA: fase/tierra 
(aluminio o cobre) Sección transversal hasta 120/70 mm2; diámetro exterior 30-50 / 12-20 mm 

Entradas de CC: inversor / unidad Synergy(7)(8)

8 / 4 pares de MC4 12 / 4 pares de MC4 
Prensaestopas, 2 pares / 1 par, sección 
transversal de hasta 50 mm2, cable de 
aluminio o cobre con diámetro exterior 

de 12-20 mm 

Prensaestopas, 3 pares / 1 par, sección transversal de hasta 50 
mm2, cable de aluminio o cobre con diámetro exterior 

de 12-20 mm 

Dimensiones (Al x An x Pr) 
Unidad Synergy: 558 x 328 x 273 

Synergy Manager: 360 x 560 x 295 mm 

Peso 
Unidad Synergy: 32 

Synergy Manager: 18 kg 

Rango de temperatura de funcionamiento de -40 a +60(9) ˚C 
Refrigeración Ventilador (reemplazable por el usuario) 
Ruido < 67 dBA 
Clasificación de protección IP65: exterior e interior 
Montaje Soportes incluidos 

(7) La entrada de CC está disponible con conectores MC4 o prensaestopas según el código de producto del inversor. Para obtener más información, póngase en contacto con SolarEdge
(8) Se permite solamente el uso de conectores MC4 fabricados por Stäubli. 
(9) Para obtener información sobre la reducción de la potencia, consultar: https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note.pdf 

© SolarEdge Technologies, Ltd. Todos los derechos reservados. SOLAREDGE, el logo de SolarEdge, OPTIMIZED BY SOLAREDGE son marcas comerciales o marcas comerciales 
registradas de SolarEdge Technologies, Inc. Todas las demás marcas comerciales mencionadas aquí son marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Fecha: 04/2021 DS-
00008-1.0-SP. Sujeto a cambio sin previo aviso. 

Aplicable a inversores con código de producto 
SEXXK-RWX0IXXXX SExxK- 

xxx8Ixxxx 

SE50K(1) SE66.6K SE90K SE100K SE120K 

https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note.pdf
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1. PRESSUPOST 

It. DENOMINACIÓ Un. QUANTITAT 
 PREU 

UNITARI  
 TOTAL  

      

1 EQUIPAMENTS FOTOVOLTAICS.                   159.142,90 €  

1.1 

Mòdul solar fotovoltaic Canadian Solar HiKu CS3L-365 de 144 cèl·lules de silici 
monocristal·lí amb tecnologia PERC, potència màxima (Wp) 365 W, tensió a 
màxima potència (Vmp) 33,9 V, intensitat a màxima potència (Imp) 10,78 A, 
tensió en circuit obert (Voc) 40,6 V, intensitat de curtcircuit (Isc) 11,7 A, eficiència 
19,7%, 120 cèl·lules, vidre exterior trempat de 3,2 mm d'espessor, capa adhesiva 
d'etilvinilacetat (EVA), capa posterior de polifluorur de vinil, polièster i polifluorur 
de vinil (TPT), marc d'alumini anoditzat, temperatura de treball -40°C fins 85°C, 
dimensions 1750x1050x40 mm, pes 21,1 kg, amb caixa de connexions amb 3 
díodes byoss, cables de 4 mm2 i connectors MC4. 

un. 1.364 
                      

79,55 €  
           108.506,20 €  

1.2 
Optimitzador Solaredge P801, amb potència màxima d'entrada es DC de 800 

W, intensitat màxima d'entrada 12,5 A, eficiència del 99,5%, tensió de sortida 
màxima de 80 V i intensitat de 15 A. 

un. 682 
                      

49,30 €  
             33.622,60 €  

1.3 

Inversor trifàsic, potència màxima d'entrada 150 kW, voltatge d'entrada màxim 
1000 Vcc, voltatge de funcionament d'entrada de 750 Vcc, potència nominal de 
sortida 100 kW, eficiència màxima 98%, dimensions 3 unitats de 558x328x273 
mm, pes 66+18 kg, comunicació via Wi-Fi per a control remot des d'un 
smartphone, tauleta o PC, dos ports Ethernet, i protocol de comunicació Modbus. 

un. 4 
                 

4.190,00 €  
             16.760,00 €  

1.4 Meter Solaredge A-400V-3Y-MTR-SE un. 1 
                    

228,30 €  
                  228,30 €  

1.5 Pinça amperimètrica SE-CTS 2000-1000. un. 3 
                        

8,60 €  
                    25,80 €  
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2 MATERIAL ESTRUCTURES DE SUPORT.                    57.350,54 €  

2.1 Pòrtic d'alumini de 20º per a mòduls de 72 cèl·lules. un. 364 
                      

50,20 €  
             18.272,80 €  

2.2 Perfil d'alumini 40x40 mm, barra de 10,75 m un. 244 
                      

28,30 €  
               6.905,20 €  

2.3 Perfil d'alumini 40x40 mm, barra de 8,65 m un. 1.120 
                      

25,50 €  
             28.560,00 €  

2.4 Bareta roscada 200 mm M8. un. 1.120 
                        

1,20 €  
               1.344,00 €  

2.5 Grapa de corretja. un. 1.120 
                        

0,36 €  
                  403,20 €  

2.6 Rosca hexagonal M8 d'acer inoxidable. un. 1.120 
                        

0,03 €  
                    33,60 €  

2.7 Grapa intermitja de subjecció de panell. un. 2.742 
                        

0,45 €  
               1.233,90 €  

2.8 Grapa final de subjecció de panell. un. 560 
                        

0,36 €  
                  201,60 €  

2.9 Cargol hexagonal M8x25 mm d'acer inoxidable. un. 3.302 
                        

0,09 €  
                  297,18 €  

2.10 Rosca hexagonal M8 d'acer inoxidable. un. 3.302 
                        

0,03 €  
                    99,06 €  
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3 MATERIAL ELÈCTRIC.                    30.166,08 €  

3.1 

Cable unipolar RZ1-K (AS) de color negre, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 
kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de 
coure classe 5 (-K) de 4 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i 
coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb 
baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. 

ml 1.520 
                        

0,62 €  
                  942,40 €  

3.2 

Cable unipolar RZ1-K (AS) de color vermell, sent la seva tensió assignada de 
0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb 
conductor de coure classe 5 (-K) de 4 mm² de secció, amb aïllament de polietilè 
reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de 
halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. 

ml 1.520 
                        

0,62 €  
                  942,40 €  

3.3 

Cable unipolar RZ1-K (AS) de color negre, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 
kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de 
coure classe 5 (-K) de 6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i 
coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb 
baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. 

ml 1.385 
                        

0,68 €  
                  941,80 €  

3.4 

Cable unipolar RZ1-K (AS) de color vermell, sent la seva tensió assignada de 
0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb 
conductor de coure classe 5 (-K) de 6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè 
reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de 
halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. 

ml 1.385 
                        

0,68 €  
                  941,80 €  

3.5 

Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció 
al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 
5 (-K) de 4x70 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de 
compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió 
de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. 

ml 80 
                      

37,68 €  
               3.014,40 €  
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3.6 

Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al 
foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 
(-K) de 240 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de 
compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió 
de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. 

ml 240 
                      

40,04 €  
               9.609,60 €  

3.7 

Cable unipolar RZ1-K (AS) de color verd-groc, sent la seva tensió assignada de 
0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb 
conductor de coure classe 5 (-K) de 6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè 
reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de 
halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. 

ml 840 
                        

0,62 €  
                  520,80 €  

3.8 Conductor de coure tipus RZ1-K (AS) 0,6/1 kV de 1x25 mm de color verd-groc. ml 500 
                        

0,62 €  
                  310,00 €  

3.9 Conductor de coure tipus RZ1-K (AS) 0,6/1 kV de 1x25 mm de color verd-groc. ml 40 
                        

2,83 €  
                  113,20 €  

3.10 
 

    Elèctrode per a xarxa de connexió a terra, fabricat en acer, de 15 mm de 
diàmetre i 2 m de longitud. 

un. 2 
                      

25,00 €  
                    50,00 €  

3.11 Conductor de coure tipus RZ1-K (AS) 0,6/1 kV de 1x50 mm de color verd-groc. ml 20 
                        

4,55 €  
                    91,00 €  

3.12 Cable ethernet CAT 6, apantallat, de 6 fils, de 0,8 mm² de secció per fil ml 90 
                        

2,90 €  
                  261,00 €  

3.13 

Safata perforada de PVC, color gris RAL 7035, de 60x60 mm, resistència a 
l'impacte 5 joules, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama, 
estable davant els raigs UV i amb bon comportament a la intempèrie i enfront de 
l'acció dels agents químics, segons UNE-EN 61537, subministrada en trams de 3 m 
de longitud, per a suport i conducció de cables elèctrics. Inclou Tapa de PVC, color 
gris RAL 7035, de 60x60 mm, subministrada en trams de 3 m de longitud, per 
col·locar a pressió. 

ml 232 
                        

5,50 €  
               1.276,00 €  
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3.14 

Safata perforada de PVC, color gris RAL 7035, de 100x60 mm, resistència a 
l'impacte 5 joules, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama, 
estable davant els raigs UV i amb bon comportament a la intempèrie i enfront de 
l'acció dels agents químics, segons UNE-EN 61537, subministrada en trams de 3 m 
de longitud, per a suport i conducció de cables elèctrics. Inclou Tapa de PVC, color 
gris RAL 7035, de 100x60 mm, subministrada en trams de 3 m de longitud, per 
col·locar a pressió. 

ml 64 
                        

8,10 €  
                  518,40 €  

3.15 

Safata perforada de PVC, color gris RAL 7035, de 150x100 mm, resistència a 
l'impacte 5 joules, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama, 
estable davant els raigs UV i amb bon comportament a la intempèrie i enfront de 
l'acció dels agents químics, segons UNE-EN 61537, subministrada en trams de 3 m 
de longitud, per a suport i conducció de cables elèctrics. Inclou Tapa de PVC, color 
gris RAL 7035, de 150x100 mm, subministrada en trams de 3 m de longitud, per 
col·locar a pressió. 

ml 66 
                      

11,70 €  
                  772,20 €  

3.16 

Safata perforada de PVC, color gris RAL 7035, de 200x100 mm, resistència a 
l'impacte 5 joules, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama, 
estable davant els raigs UV i amb bon comportament a la intempèrie i enfront de 
l'acció dels agents químics, segons UNE-EN 61537, subministrada en trams de 3 m 
de longitud, per a suport i conducció de cables elèctrics. Inclou Tapa de PVC, color 
gris RAL 7035, de 200x100 mm, subministrada en trams de 3 m de longitud, per 
col·locar a pressió. 

ml 102 
                      

13,54 €  
               1.381,08 €  

3.17 

Armari monobloc de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 750x750x300 mm, 
color gris RAL 7035, amb graus de protecció IP66 i IK10, que inclou: 
   - 26 Fusible cilíndric, corba gG, intensitat nominal 20 A, poder de tall 100 kA, 
grandària 10x38 mm, segons UNE-EN 60269-1. 
   - 26 Base modular per a fusibles cilíndrics, unipolar (1P), intensitat nominal 32 A, 
segons UNE-EN 60269-1. 

un. 2 
                    

540,00 €  
               1.080,00 €  
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3.18 

Armari monobloc de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 750x500x3000 
mm, color gris RAL 7035, amb graus de protecció IP66 i IK10, que inclou: 
   - 4 Interruptor en càrrega, tetrapolar (4P), intensitat nominal 160 A, tensió 
d'aïllament (Ui) 500 V, impuls de tensió màxim (Uimp) 10 kV, intensitat de 
curtcircuit (Icw) 2500 A durant 1 s, model iSW A9S65492 "SCHNEIDER ELECTRIC", 
vida útil en buit 50000 maniobres, vida útil en càrrega 2500 maniobres, de 
72x82x70 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm), segons 
UNE-EN 60947-3.. 
   - 1 Interruptor automàtic magnetotèrmic general de caixa moldejada ABB 
T5N630 PR221DS LS/I, regulable, de 4P, intensitat nominal 630A, poder de tall 
36kA. 
   - 1 interruptor diferencia de caixa moldejada SENTRON 3VA24 de 4P, regulable 
en temps i intensitat amb transformador toroidal. 

un. 1 
                 

5.900,00 €  
               5.900,00 €  

3.19 Divers material elèctric. un. 1 
                 

1.500,00 €  
               1.500,00 €  
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4 MA D'OBRA.                     64.900,00 €  

4.1 
Instal·lació de l'estructura de suport inclinada i coplanar per a 1.364 panells 

Canadian Solar HiKu CS3L-365  sobre la coberta. 
un. 1 

               
15.000,00 €  

             15.400,00 €  

4.2 
Instal·lació de 1.364 panells Canadian Solar HiKu CS3L-365 i 682 optimitzadors 

de potència Solaredge P801. 
un. 1 

               
24.000,00 €  

             24.500,00 €  

4.3 
Instal·lació de cablejat de corrent contínua segons el Reglament Electrotècnic 

de Baixa Tensió 
un. 1 

                 
8.000,00 €  

               8.400,00 €  

4.4 
Instal·lació de cablejat de corrent alterna segons el Reglament Electrotècnic de 

Baixa Tensió 
un. 1 

               
12.000,00 €  

             12.600,00 €  

4.5 Lloguer de maquinària un. 1 
                 

4.000,00 €  
               4.000,00 €  
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RESUM DEL PRESSUPOST 

PARTIDA PREU 

1. EQUIPAMENTS FOTOVOLTAICS.         159.142,90 €  

2. MATERIAL ESTRUCTURES DE SUPORT.           57.350,54 €  

3. MATERIAL ELÈCTRIC.           30.166,08 €  

4. MA D'OBRA.           64.900,00 €  

5. BENEFICI INDUSTRIAL (5%)           15.577,98 €  

 BASE IMPOSABLE       327.137,50 €  

 IVA (21%)         68.698,87 €  

 TOTAL       395.836,37 €  
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