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1 ANTECEDENTS
El pavelló poliesportiu es va inaugurar el 2004 i a la actualitat es fa servir tots els dies 
de la setmana.

L’ús del centre és esportiu. La instal·lació disposa d’una pista poliesportiva amb 
grades per públic, un gimnàs i els vestidors. És un centre municipal. 

El gimnàs es fa servir els dies laborables.

La pista poliesportiva es fa servir a la tarda els dies laborables i tot el dia els caps de 
setmana.

Esporàdicament es fa servir el pavelló per fer festes populars i actuacions.

L’any 2018 s’han gastat 48.776kWh d’energia elèctrica activa.

2 OBJECTE
El present document té per objectiu definir les condicions tècniques d’una  instal·lació 
solar fotovoltaica al pavelló poliesportiu d’Avinyó. No inclou càlcul estructural.

El present projecte s’engloba en l’estudi de la millora de l’eficiència energètica en 
diversos equipaments esportius del Bages.

La instal·lació fotovoltaica tindrà una potència nominal menor de 100 kW i una 
potència pic instal·lada de 97,68 kWp. La instal·lació es connectarà en règim 
d’autoconsum col·lectiu connectat a xarxa amb compensació d’excedents segons RD 
244/2019 de 5 d’abril, per els que es regulen les condicions administratives, tècniques 
i econòmiques del autoconsum d’energia elèctrica.

3 DADES ADMINISTRATIVES

SOL·LICITANT
ENTITAT CONSELL COMARCAL DEL BAGES
DNI / NIF / NIE P-5800009-B
ADREÇA Muralla Sant Domènec, 24 
LOCALITAT MANRESA
CODI POSTAL 08241

DADES DE L'OBRA
NOM Pavelló Poliesportiu Municipal d’Avinyó
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ADREÇA C/ Industria, 9
LOCALITAT Avinyó
CODI POSTAL 08279

TÈCNIC COMPETENT
NOM Jordi Morera Prat
NUMERO DE COL·LEGIAT 14.144, CETIM
ADREÇA Av./ Àngel Guimerà, nº56 
LOCALITAT I CODI POSTAL Igualada   08700
CORREU ELECTRÒNIC jordi@epsenginyeria.com

4 NORMATIVA
 Ordre 9 de març de 1971 per la que s’aprova la Ordenança General de Seguretat i 

higiene en el treball.

 Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de 
seguretat en centrals elèctriques i centres de transformació.

 Llei 31/1995 Reglament de Seguretat i Higiene en el treball. Aprovada pel Reial Decret 
1829/1995, de 10 de Novembre.

 Decret 308/1996, de 2 d’agost, sobre procediment administratiu aplicables a les 
instal·lacions en règim especial.

 Reial Decret 1627/97 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció.

 Llei del Sector Elèctric 54/1997 del 24 de novembre de 1997, estableix un nou marc de 
funcionament del sistema elèctric Espanyol. Estableix un règim especial per aquelles 
instal·lacions que utilitzen fonts d’energia renovables, amb una potència instal·lada menor 
de 50MW.

 Reial Decret 2818/1998 del 30 de Novembre sobre producció d’energia elèctrica per 

a instal·lacions alimentades per recursos o fonts d’energia renovable, residus i/o 

cogeneració. Defineix les condicions per a acollir-se al règim especial de producció 

d’energia elèctrica, així com determina les primes que es poden obtenir amb la venta 

d’energia elèctrica.

 Reial Decret 1955/2000 de l’1 de desembre, per el que es regulen les activitats de 
transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització 
d’instal·lacions d’energia elèctrica.

 Reial Decret 614/2001 Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i la 
seguretat dels treballadors vers el risc elèctric.

 Decret 352/2001, de 18 de desembre, sobre procediment administratiu aplicable a 
les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica connectades a la xarxa elèctrica (DOGC 

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Codi Segur de Validació f92d933930eb40ad94677d776399ae31001 Data document: 30/06/2020

Url de validació https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=028

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=028


5

3544, de 02/01/2002).

 Reial Decret 842/2002 del 2 d’agost pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió (REBT) i les seves instruccions complementàries.

 Ordre de 30 de setembre de 2002, per la que se estableix el procediment per prioritzar 

l’accés i la connexió a la xarxa elèctrica per evacuació d’energia de les instal·lacions 

de generació contemplades en el RD 2818/1998 sobre producció d'energia elèctrica per 

instal·lacions proveïdes per recursos o fonts d'energia renovables, residus i cogeneració.

 Reial Decret 314/2006 del 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació.
 Reial Decret 1110/2007, de 24 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament unificat de 

punts de mesura del sistema elèctric.

 Reial Decret 1371/2007 de 19 d’octubre, pel que s’aprova el document bàsic «DB-HR 
Protecció vers al soroll» del Codi Tècnic de l’edificació i es modifica el Reial Decret 
314/2006.

 Ordenança Reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres 
(ORPIMO) aprovada definitivament el 25 de febrer de 2011, de conformitat amb 
l’article 114 del Reglament Orgànic Municipal.

 RD 1699/2011, de 18 de novembre, pel que es regula la connexió a xarxa 
d’instal·lacions de producció de petita potència.

 Condicions Tècniques de l’IDAE d’instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a 
xarxa, publicades al 2011.

 RD 1/2012, de 27 de gener pel que es procedeix a la suspensió dels procediments de 
reassignació de retribució i a la supressió dels incentius econòmics per a noves 
instal·lacions de producció d’energia elèctrica a partir de cogeneració, fonts d’energia 
renovables i residus.

 RD Llei 13/2012, de 30 de març pel qual es traslladen directives en matèria de 
mercats interiors d’electricitat i gas i en matèria per la correcció de les desviacions per 
desajustos entre els costos i ingressos del sector elèctric i el sector del gas.

 Llei 3/2013, de 4 de juny de creació de la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència.

 RD Llei  9/2013, de 12 de juliol pel qual s’adopten mesures urgents per garantir 
l’estabilitat financera del sistema elèctric.

 Llei 24/2013, de 26 de desembre del Sector Elèctric, en el seu article 9 defineix 
l’autoconsum i distingeix vàries modalitats d’autoconsum.

 RD 1048/2013, de 27 de desembre, pel qual s’estableix la metodologia pel càlcul de la 
retribució de l’activitat de distribució d’energia elèctrica i el pagament dels drets 
d’escomesa previstos al article 6 del RD 1699/2011, de 18 de novembre.

 RD 413/2014, de 6 de juny que regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a 
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partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus.

 RD244/2019 d’autoconsum, de 5  d’abril, pel qual es regulen les condicions 
administratives, tècniques i econòmiques d’autoconsum d’energia elèctrica.

 Normativa CPR (Construction Products Regulation), de l’1 de juliol de 2016, pel qual 
es regula la seguretat dels materials utilitzats en la construcció front al foc i matèries 
perilloses.

Condicions tècniques que han de complir les instal·lacions fotovoltaiques per a la connexió 
a la xarxa de distribució d’ENDESA.

5 CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Al pavelló poliesportiu d’Avinyó hi ha un subministrament elèctric en baixa tensió amb tarifa 
3.0A.

A continuació es mostren les dades del subministrament d’energia elèctrica del pavelló 
poliesportiu d’Avinyó:

DADES SUBMINISTRAMENT

CUPS ES0031408050178001JN0F

Tarifa accés 3.0 A

Discriminació horària P1 P2 P3

Potència contractada 31,18 kW 31,18 kW 31,18 kW

Any 2017 2018

Consum energètic anual (kWh) 41.742 48.776

Cost econòmic total (€)                           8.764,34 € 8.538,29 €

6 ESTUDI ENERGÈTIC

6.1 Premisses de dimensionat
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Les premisses que s’han tingut en compte en el dimensionament son les següents:

 Disposició de plaques a la coberta sense superar els 100 kW de potència per 
disposar de possibilitat de acollir la instal·lació a compensació.

 Classificació de modalitat d’autoconsum col·lectiu amb excedents acollida a 
compensació segons RD 244/2019

 Consums anuals elèctrics facilitats pel Consell Comarcal del Bages dels 
diferents equipaments.

A continuació es mostra una gràfica amb els consums per mesos dels quatre equipaments 
durant l’any 2018:
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Escola Barnola
Llar d'infants l'Estel
Pavelló
Piscina

 Per petició del consell comarcal del Bages, valorar la possibilitat de que tant la 
piscina municipal, la llar d’infants l’Estel i l’escola pública  Barnola, que estan 
ubicades al costat del pavelló, es puguin beneficiar de la instal·lació de 
producció.

 Situació geogràfica i dades de irradiació solar obtingudes de la plataforma 
Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) desenvolupada pel 
Centre de l’Energia de la Comissió Europea (Hoin Research Center)
Segons la ubicació on es vagi a fer la instal·lació, aquesta plataforma té una 
base de dades que reporta les dades de irradiació solar horitzontal, 
temperatura mitjana i velocitat del vent entre d’altres.
Les dades obtingudes d’aquesta plataforma, es mostres a la captura de 
pantalla mostrada a continuació per l’enclavament del pavelló poliesportiu del 
municipi d’Avinyó:
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Amb aquests paràmetres, s’ha decidir projectar la instal·lació fotovoltaica de la 
següent manera:

 S’instal·laran 296 receptors fotovoltaics a la teulada de xapa aprofitant la 
inclinació de la teulada de 8º i una inclinació azimutal de 45º.

La planta quedarà configurada segons la taula resum que es detalla a continuació:

Nº de 
mòduls

Inclinació
plaques

Potència 
unitària 
(Wp)

Nº mòduls 
per sèrie

Nº de 
sèries

Inversor 
(kW)

Potència 
total (kWp)

19 8º 330 19+19 2

18 8º 330 18 2

18 8º 330 18+18 1

50 48,84

18 8º 330 18+18 2

19 8º 330 19+19 1

19 8º 330 19 2

50 48,84
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Els resultats de la simulació feta amb la plataforma PVGIS ha donat les següents 
dades que estan classificades per mesos:

Mes Ed Em Hd Hm

Consum total 
Equipaments

(kWh)
1 184.00 5.700 2.38 73.8 12.696
2 266.00 7.450 3.41 95.4 12.925
3 382.00 11.800 4.96 154 13.312
4 413.00 12.400 5.47 164 12.914
5 483.00 15.000 6.52 202 13.663
6 529.00 15.900 7.28 218 16.749
7 529.00 16.400 7.37 229 20.932
8 471.00 14.600 6.55 203 19.834
9 383.00 11.500 5.21 156 12.194

10 288.00 8.920 3.85 119 10.697
11 196.00 5.890 2.58 77.5 14.415
12 163.00 5.060 2.14 66.4 14.812

Any 358.00 10.900 4.82 147
131.000 175.143

Sent:
Ed: Producció d’electricitat mitjana diària pel sistema  (kWh)
Em: Producció d’electricitat mitjana mensual pel sistema  (kWh)
Hd: Mitjana diària d’irradiació global rebuda per metre quadrat pels mòduls del sistema (kWh/m2)
Hm: Suma mitjana de la irradiació global per metre quadrat rebuda pels mòduls del sistema (kWh/m2)
Tal i com es detalla a la taula anterior de la simulació, s’estima una producció anual 
total de 131.000 kWh que distribuït per equipament i mesos assignant un coeficient a 
cada equipament, queda de la següent manera:

Escola 
Barnola Llar d'infants l'Estel Pavelló Piscina Total general

GENER 570,00 285,00 1.539,00 3.306,00 5.700
FEBRER 745,00 372,50 2.011,50 4.321,00 7.450
MARÇ 1.180,00 590,00 3.186,00 6.844,00 11.800
ABRIL 1.240,00 620,00 3.348,00 7.192,00 12.400
MAIG 1.500,00 750,00 4.050,00 8.700,00 15.000
JUNY 1.590,00 795,00 4.293,00 9.222,00 15.900
JULIOL 1.640,00 820,00 4.428,00 9.512,00 16.400
AGOST 1.460,00 730,00 3.942,00 8.468,00 14.600
SETEMBRE 1.150,00 575,00 3.105,00 6.670,00 11.500
OCTUBRE 892,00 446,00 2.408,40 5.173,60 8.920
NOVEMBRE 589,00 294,50 1.590,30 3.416,20 5.890
DESEMBRE 506,00 253,00 1.366,20 2.934,80 5.060

131.000
Coeficient 
assignat 10% 5% 27% 58% 100%
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Els consums en kWh dels quatre equipaments durant l’any 2.018 han estat els 
següents:

Escola Barnola Llar d'infants l'Estel Pavelló Piscina Total general
GENER 1.996 902 4.699 5.099 12.696
FEBRER 1.836 829 4.358 5.902 12.925
MARÇ 1.834 846 4.321 6.311 13.312
ABRIL 1.845 765 4.281 6.023 12.914
MAIG 1.963 801 4.526 6.373 13.663
JUNY 1.455 760 2.916 11.618 16.749
JULIOL 1.143 683 2.263 16.843 20.932
AGOST 669 643 2.429 16.093 19.834
SETEMBRE 1.254 661 3.121 7.158 12.194
OCTUBRE 1.819 815 4.601 3.462 10.697
NOVEMBRE 1.854 915 5.565 6.081 14.415
DESEMBRE 1.561 884 5.696 6.671 14.812

175.143
Coeficient 
assignat 10% 5% 27% 58% 100%

Representem en color vermell el valors en el que els consums son inferiors a les 
produccions a cada equipament i per tant, son els casos en que hi ha excedent 
d’energia que s’injecta a la xarxa. La compensació d’excedents es fa en valor 
econòmic, per tant això vol dir que la resta de l’energia que s’injecta a la xarxa podrà 
ser compensada fins que el valor econòmic de la compensació sigui igual a la del 
consum. A partir d’aquest valor, la injecció d’energia a la xarxa no tindrà compensació.

Per tant, amb aquestes dades s’aconseguiria, entre l’autoconsum directe i la 
compensació, un aprofitament de 118.522 kWh/any  que representa un 90,74% de la 
energia produïda. Aquest valor s’incrementarà fins que la producció d’excedents 
multiplicat pel preu de kWh d’excedents arribi al valor del consum pel preu del kWh de 
consum.

Aquest valor dependrà del consums i l’horari dels consums de cada equipament.

En el cas del pavelló poliesportiu d’Avinyó que és l’equipament que generarà l’energia 
fotovoltaica, hem fet una simulació dels valors d’autoconsum i valors de compensació 
durant les hores del dia.

Les dades son les del consum de l’equipament obtinguts de la descàrrega de dades 
del comptador elèctric i l’assignació de producció fotovoltaica al pavelló obtingut de les 
dades de irradiació del mes de març que és el mes que té la producció més 
aproximada a la mitjana anual. Aquestes dades es mostren en la taula següent:

Consum promig 
equipament

(kWh)

Producció 
fotovoltaica 
assignada al 

Producció en 
Autoconsum

(kWh)

Compensació
(kWh)
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pavelló
(kWh)

0:00:00 8,07 0,00 0,00 0,00
1:00:00 2,64 0,00 0,00 0,00
2:00:00 2,36 0,00 0,00 0,00
3:00:00 2,08 0,00 0,00 0,00
4:00:00 2,02 0,00 0,00 0,00
5:00:00 2,00 0,00 0,00 0,00
6:00:00 2,06 0,04 0,04 0,00
7:00:00 7,59 2,57 2,57 0,00
8:00:00 9,57 6,46 6,46 0,00
9:00:00 2,96 10,21 2,96 7,25
10:00:00 6,33 13,16 6,33 6,83
11:00:00 7,16 14,97 7,16 7,80
12:00:00 7,53 15,03 7,53 7,50
13:00:00 6,39 13,75 6,39 7,36
14:00:00 4,94 11,45 4,94 6,52
15:00:00 4,43 8,40 4,43 3,97
16:00:00 8,19 4,82 4,82 0,00
17:00:00 11,04 1,79 1,79 0,00
18:00:00 13,75 0,11 0,11 0,00
19:00:00 13,93 0,00 0,00 0,00
20:00:00 14,49 0,00 0,00 0,00
21:00:00 14,01 0,00 0,00 0,00
22:00:00 12,44 0,00 0,00 0,00
23:00:00 11,72 0,00 0,00 0,00
Total general 178 3.186 1.721 1.464

Amb aquests valors arribem a la conclusió que al pavelló poliesportiu hi haurà un 
autoconsum del 54% de l’assignació de producció que li correspon al equipament i la 
resta serà per compensar en valor econòmic.

Aquestes dades es veuen més intuïtivament a la gràfica que es representa a 
continuació:
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Consum equipament Producció assignada pavelló

kWh

Cal destacar que el pavelló poliesportiu té un consum a les hores d’ús que no 
coincideixen a les hores solars donat que l’ús més important de l’equipament 
comença a les 16 h i el màxim consum d’energia és a les 21 h quan ja ho hi ha 
producció fotovoltaica.

A la resta d’equipaments, els consum es consideren amb una corba més coincident a 
la producció fotovoltaica.

7 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
La instal·lació fotovoltaica té una potència nominal menor de 100 kW. Està 
dissenyada per aprofitar la inclinació de la teulada de tal manera que hi ha un total de 
296 receptors fotovoltaics de 330 W amb una potència pic total de 97,68 kWp i es 
connectarà en regim d’autoconsum col·lectiu connectat a xarxa.

Els receptors s’hauran d’instal·lar distribuïts en 8 files de 37 mòduls cadascuna. El 
mòduls es muntaran amb estructura coplanar sobre la coberta per evitar ombrejats.

Es disposaran de manera que quedarà un passadís entre files de mòduls per poder 
fer el manteniment de la instal·lació. El sentit dels mòduls serà de manera que el 
costat llarg del mòdul es col·locarà en perpendicular al costat llarg de la teulada per 
poder accedir a tots el mòduls.

L’orientació de la teulada es de 45º direcció sud-est i té una inclinació de 8º.

A continuació es mostra la disposició dels receptors a la coberta del pavelló. Per fer 
més clarificadora la instal·lació s’han dibuixat les series en diferents colors.
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Tots els receptors triats disposen de les mateixes característiques elèctriques i es detallen a 

continuació:

Número total de mòduls 296

Tecnología mòduls Pol·licristalí

Voltatge màxim, Vmp (V) 37.4

Intensitat  máxima  (A) 8.83

Tensió circuit obert, Voc (V) 45.8

Corrent de cortcircuit (A) 9.28

La connexió elèctrica dels mòduls es farà  mitjançant els connectors ràpids que porten 
incorporats els receptors fotovoltaics. Els receptors es connectaran per series de 
mòduls de manera que els inversors puguin treballar dins del seu rang de tensió i 
intensitat i assegurant que troba el punt de màxima potència a través la tecnologia del 
seguiment del citat punt. La connexió es farà com es detalla a continuació:

 Inversor 1 amb cinc connexions independents de cerca de punt de màxima 

potència:

o MPP1: Dues sèries de 19 receptors cadascuna connectades en paral·lel

o MPP2: Dues sèries de 19 receptors cadascuna connectades en paral·lel

o MPP3: Una sèrie de 18 receptors

o MPP4: Dues sèries de 18 receptors cadascuna connectades en paral·lel

o MPP5: Una sèrie de 18 receptors
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 Inversor 2 amb cinc connexions independents de cerca de punt de màxima 

potència:

o MPP1: Dues sèries de 18 receptors cadascuna connectades en paral·lel

o MPP2: Dues sèries de 18 receptors cadascuna connectades en paral·lel

o MPP3: Una sèrie de 19 receptors

o MPP4: Dues sèries de 19 receptors cadascuna connectades en paral·lel

o MPP5: Una sèrie de 19 receptors

Per tant, els paràmetres elèctrics distribuïts en les diferents sèries, queden segons la 

taula de dades que es detalla a continuació:

Nº de 

mòduls

Potència 

mòdul 

(W)

Vmp 

(V)*

Imp 

(A)*

Voc (V) Icc Série Potència 

(Wp)

Inversor

MPP 1 19+19 330 710,6 17,66 870,2 18,56 12.549

MPP 2 19+19 330 710,6 17,66 870,2 18,56 12.549

MPP 3 18 330 673,2 8,83 824,4 9,28 5.944

MPP 4 18+18 330 673,2 17,66 870,2 18,56 12.495

MPP 5 18 330 673,2 8,83 824,4 9,28 5.944

Inversor 1 

50 kW

MPP 1 18+18 330 673,2 17,66 870,2 18,56 12.495

MPP 2 18+18 330 673,2 17,66 870,2 18,56 12.495

MPP 3 19 330 710,6 8,83 870,2 9,28 6.275

MPP 4 19+19 330 710,6 17,66 870,2 18,56 12.549

MPP 5 19 330 710,6 8,83 870,2 9,28 6.275

Inversor 2 

50 kW

El dimensionat de les sèries s’ha projectat de manera que la tensió de les citades sèries 

estigui en l’interval de tensió en el que l’inversor està capacitat per fer el seguiment del punt 

de màxima potència i per tant, de manera que es tregui el màxim rendiment de la instal·lació.

S’instal·larà una caixa de protecció de corrent continua que inclourà descarregadors de 

sobretensions tipus II, seccionador manual en càrrega i fusibles per protecció de cadascuna 

de les sèries.

Des de la caixa de protecció de corrent continu, les diferents sèries, es connectaran als 

inversors corresponents en els seguiments que els hi correspon.

A la sortida dels inversors, s’haurà d’instal·lar un caixa de protecció de corrent alterna per 

protegir la línia amb un interruptor magneto-tèrmic i un diferencial que aniran al quadre de 
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protecció i mesura de la instal·lació fotovoltaica que es connectarà amb el quadre principal de 

l’edifici a través d’una caixa d’embarrats.

Segons el Reial Decret 244/2019, la instal·lació d’autoconsum haurà de disposar d’un 

comptador bidireccional en el punt frontera que és el comptador de companya. També haurà 

de disposar d’un equip de mesura que mesuri l’energia neta generada que s’ubicarà en el 

quarto de comptadors perquè pugui ser llegit per l’encarregat de la lectura de comptadors.

7.1 Receptors fotovoltaics

La instal·lació s’ha projectat amb receptors fotovoltaics policristal·lins de 330 W de potència 
pic que estan equipats amb 72 cèl·lules cadascun dels receptors.

Els receptors triats compliran amb les següents normatives i per tant disposaran dels 
següents certificats:

 Certificat de control de la producció

 Certificat segons IEC 61215 (UNE-EN 61215) per a mòduls fotovoltaics 

terrestres.

 Certificat segons IEC 61730 (UNE-EN 61730) per a la qualificació de la 

seguretat dels mòduls fotovoltaics.

 Marcatge CE segons directiva 2006/95/EC del parlament Europeu.

Les característiques del mòdul fotovoltaic projectat es detallen a la següent fulla descriptiva:

Dades elèctriques a STC (1000 W/m², tª mòdul=25 ºC, A.M. 1.5)

Potència nominal (Pmax) 330 W

Màxima potència tolerada + 5%

Eficiència mòdul 17 %

Voltatge nominal (Vmp) 37.4 V

Intensitat màxima nominal 8.83 A

Voltatge circuit obert (Voc) 45.8 V

Intensitat de cort circuit (Isc) 9.28 A

Dades elèctriques a NOCT (800 W/m²,  tª ambient=20 ºC, A.M. 1.5)

Potència nominal 245 W

Voltatge nominal (Vmp) 34.6 V

Intensitat màxima nominal 7.08 A

Voltatge circuit obert (Voc) 42.4 V

Intensitat de cort circuit (Isc) 7.49 A
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Dades mecàniques

Tipus de cèl·lula Policristali

Número de cèl·lules 72

Dimensions mòdul 1.956x992 mm

Pes 22.5 kg

Cobertura superior Vidre d’altra transmisió 

de 3.2 mm

Caixa de connexions 6 diodes de Bypass

Cable 4 mm²

Longitud del cable 1.250 mm

Característiques de temperatura

Coeficient de temperatura (Pmax) -041%/ºC

Coeficient de temperatura (Voc) -0.32%/ºC

Coeficient de temperatura (Isc) 0.05%/ºC

Temperatura d’operació (NOCT) 45±2 ºC

Condicions de treball

Màxim voltatge sistema 1.0 V

Fusible en sèrie 15 A

Carga mecànica 5.400 Pa

Temperatura de funcionament -40 ÷ +85 ºC

Classe respecte normativa d’incendis Classe A

La garantia dels mòduls té dues vessants:

 Garantia mecànica del mòdul: Aquesta garantia cobrirà 12 anys respecte als 

desperfectes que pugui patir el mòdul fotovoltaic.

 Garantia de la potència nominal de sortida: Aquesta garantia cobreix que la 

potència nominal de sortida del mòdul arriba fins al 97.5% durant el primer any. 

Durant la resta la pèrdua serà lineal i la cobertura de la garantia cobreix una 

pèrdua de un 0.6% anual de manera que quan hagin passat 30 anys la pèrdua 

no superarà el 20% i per tant es tindrà una potència de sortida del mòdul del 

80% de la especificada en les característiques del mòdul.
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Els receptors estan equipats amb connectors ràpids per facilitar la connexió entre ells. 
El marc és d’alumini anoditzat i la part superior esta dotat d’un vidre d’alta 
transmitància de 3.2 mm de gruix.
Els mòduls estan equipats d’una caixa de connexions amb díodes de derivació per 
evitar averies de les cèl·lules a causa d’ombrejats parcials.

7.2 Inversor

La instal·lació ha d’anar equipada d’inversor per poder passar la corrent continua 
generada per els receptors fotovoltaics a corrent alterna per al consum dels equips 
instal·lats a l’edifici i la injecció a xarxa.

S’ha projectat la instal·lació amb dos inversors de 50 kW capaços de fer sis 
seguiments de punts de màxima potència:

Els inversors tenen un sistema que realitza un seguiment per buscar els punts de 
màxima intensitat i màxim voltatge segons les condicions meteorològiques per poder 
treure la màxima potència. Aquesta cerca la fa dins del rang indicat en les seves 
característiques de producte.

Els inversor hauran de complir amb la normativa vigent i per tant hauran de tenir els 
següents certificats:

 Certificat conforme compleix normatives de seguretat aplicable segons:
o RD 413/2014 pel que se regula l’activitat de producció d’energia elèctrica 

a partir de fonts d’energia renovable
o RD 1699/2011 pel que ser regula la connexió a xarxa d’instal·lacions de 

producció d’energia elèctrica de petita potència.
o RD 661/2007 pel que se regula l’activitat de producció d’energia en 

règim especial.
o Directriu 2004/108/CE sobre compatibilitat electromagnètica.
o

Les característiques tècniques dels inversors son les que es detallen a continuació:

Dades generals INERSOR 50 kW (sis MPP)
Dimensions (ample x alt x llarg) 62,1 x 73,3 x56,9 cm
Pes 84 kg
Consum nocturn < 4,8W
Tecnologia Sense transformador
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Refrigeració Opticool
Instal·lació Interior i Exterior
Temperatura de treball -25÷60ºC
Humitat admissible 0÷100% (Sense condensació)
Terminals de connexió CD Sunclix
Terminals de connexió CA Borne roscat 14-6 AWG
Dades d’entrada
Potència fotovoltaica recomanada < 75.000 kWp
Màxima corrent d’entrada nominal 120A / 20A per cada MPP
Màxim corrent d’entrada admissible 30A per cada MPP
Rang de tensió d’operació 150-800 V
Màxima tensió d’entrada 1.000V
Tensió nominal d’entrada 670 V
Rang de tensió MPP 500-800 V
Número de MPP 6 amb dos strings cadascun en paral·lel
Dades de sortida
Potència màxima de sortida 50.000 VA
Màxima corrent de sortida 72,5 A
Eficiència màxima 98.1 %
Freqüència nominal 50 Hz
Distorsió harmònica total < 3 %
Factor de potència 1 (ajustable- 0.85 ind/0.85 cap)

7.3 Suports dels mòduls

Per la subjecció dels receptors fotovoltaics, s’instal·larà una perfilaria metàl·lica 
anoditzada que anirà ancorada a la coberta del pavelló sense danyar-la i assegurant 
que conserva les seva impermeabilitat.

Cada fila de receptors anirà subjectada amb dos perfils segons figura mostrada a 
continuació.

Les distàncies dels perfils es faran segons la taula que es mostra a la mateixa figura.
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Els mòduls es fixaran a la perfilaria mitjançant grapes que aniran ancorades a 
l’esmentada perfilaria, de manera que hi hauran de dos tipus, les que es faran servir 
pels extrems i les que es faran servir per la subjecció de dues plaques a la vegada 
segons es mostra a continuació:
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7.4 Línia de corrent continua

El càlcul del cablejat s’ha realitzat segons defineix el REBT (Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió) i les seves instruccions tècniques complementàries, en concret les 
ITC-BT-07, ITC-BT-19 i ITC-BT-40).

Els càlculs preveuen que la caiguda de tensió total (CC+CA) sigui menor a 1,5% en 
condicions estàndard de 25ºC-1.000 W/m².

Tots els conductors seran de coure i per ús a la intempèrie, resistents als raig 
ultraviolats i lliures d’halògens. El cablejat anirà conduit per l’interior de tubs o 
canaletes segons ITC-BT-30 per locals a la intempèrie. Les connexions i derivacions 
es faran dins de caixes.

La intensitat màxima admissible pel cable en servei permanent segons defineix el 
REBT per cada tipus de conductor de canalització segons ITC-BT-40, han estat 
dimensionats per una intensitat no inferior a 125% de la màxima intensitat generada 
pel generador.

El cable fotovoltaic és tipus ZZ-F (AS) 0.6/1 kV flexible segons designació UNE 
21123. El cablejat solar estarà molt ben identificat , indicant la sèrie, inversor de 
potència i polaritat, al començament i final de cada sèrie, per poder facilitar les 
tasques d’identificació i manteniment.

A continuació es defineixen les característiques i extensions necessàries de 
conductors per a realitzar el cablejat de la instal·lació per a cadascun dels següents 
trams definits:

 Tram 1: Cablejat entre mòduls i fins la caixa de corrent continua

Aquests trams uneixen les sèries amb la caixa de connexió de protecció en corrent 
continua i seguidament amb l’inversor de potència.

Els conductors que connectaran les sèries dels mòduls fotovoltaics a les caixes de 
connexió són específics per a instal·lacions solars. Presenten una secció de 16 mm², 
són de coure flexible i aïllat amb doble capa tipus ZZ-F (AS) 1.8/1 kV. Seguidament es 
conduiran fins als inversors. La coberta dels cables serà de color negra (negatiu) i de 
color vermell (positiu).

Les característiques d’aquests cables seran:

o Cables específics per a instal·lacions fotovoltaiques, lliure d’halògens, 
classe 5, segons UNE-En 60228

o Resistència a la intempèrie i raigs ultraviolats segons EN 50618
o Vida útil, 30 anys segons UNE-EN 60216-2
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o No propagació de flama segons UNE-EN 60332-1.
o Lliure d’halògens segons UNE-En 60754
o Reacció al foc CPR Eca, segons norma EN 50575

Es disposarà de connectors tipus multicontact MC4 per a la connexió entre conductors 
i mòduls. Aquests connectors impedeixen la connexió errònia. Aquest connectors 
també es faran servir en els casos en que els cables de les plaques no siguin 
suficientment llargs i s’hagi de fer una extensió del cable.

 Tram 2: Cablejat de sortida des de la caixa de protecció de corrent continua 
fins a l’inversor.

El cablejat de sortida de la caixa de protecció serà de 16 mm², son de coure flexible i 
aïllat amb doble capa tipus ZZ-F (AS) 1,8/1 kV.

7.5 Línia de corrent alterna

El càlcul de les seccions del cablejat en corrent alterna des de la sortida de l’inversor 
es farà amb el mateix criteri assegurant una caiguda de tensió (CC+CA) admissible de 
1,5 % com a màxim.

 Tram 3: Cablejat des de la sortida de l’inversor fins al quadre de protecció en 
corrent altern ubicat al costat de l’inversor.

Els cables a instal·lar en el tram de l’inversor fins al quadre de protecció en corrent 
alterna serà cable amb designació RVZ1-K (AS) 0.6/1 kV, 4x50 mm² de secció.

 Tram 4: Cablejat des del quadre general de corrent alterna fins el quadre de 
protecció i mesura de la FV.

Aquest tram uneix la sortida de la unió dels dos inversors de potència fins l’entrada del 
quadre de protecció i mesura de la instal·lació fotovoltaica on s’ubicarà l’equip de 
mesura corresponent, segons RD 244/2019, i d’aquí fins a la caixa d’embarrats on es 
connectarà amb la línia interior de l’edifici. Els cables seran de 240 mm² de secció. Els 
recorreguts dels cables que siguin per exteriors hauran de complir amb l’ITC-BT30 i 
per tant aniran sobre canalització.

7.6 Càlcul de les seccions de cables

Per fer el càlcul de les seccions dels cables de la instal·lació, s’han tingut en compte:
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 Que la caiguda de tensió a través dels cablejats de corrent continu i corrent 
altern no superi el 1,5% segons ITC-BT-40 del REBT, utilitzant les formules 
següents per fer els càlculs:

o Per corrent continua:

𝑆=
2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑙
𝐾 ∗ 𝑒 ∗ 𝑈

o Per corrent alterna trifàsica:

𝑆=
𝑃 ∗ 𝑙 ∗ cosɸ
𝐾 ∗ 𝑒 ∗ 𝑈

Sent en tots dos casos:
S= Secció dels conductors en mm²
l= Longitud del la línia en m
K= Conductivitat del coure a 90º (45,49)
P= Potència a transportar en W
e= Caiguda de tensió
U= Tensió
cos ɸ = 1 que és el cas més desfavorable.

Les dades per fer els càlculs de les caigudes de tensió de les diferents sèries de la 
instal·lació fotovoltaica son:

Corrent continu

Inversor sèries color longitud 
cablejat

Longitud 
total+10% 

(m)

Vmp 
(V)

Impp 
(A)

Imppx1,25
(A) P (W)

19 70,38 78,51 710,6 8,83 11,04 7.843
MPP1

19 96,24 106,96 710,6 8,83 11,04 7.843
19 71,15 101,31 710,6 8,83 11,04 7.843

MPP2
19 88,04 120,68 710,6 8,83 11,04 7.843

MPP3 18 140,88 79,37 673,2 8,83 11,04 7.430
18 91,1 97,944 673,2 8,83 11,04 7.430

MPP4
18 108,71 156,07 673,2 8,83 11,04 7.430

Inversor 1

MPP5 18 136,3 151,03 673,2 8,83 11,04 7.430

Inversor 2 MPP1 18 57,97 72,82 673,2 8,83 11,04 7.430
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18 73,25 90,57 673,2 8,83 11,04 7.430
18 78,97 87,97 673,2 8,83 11,04 7.430

MPP2
18 96,63 107,39 673,2 8,83 11,04 7.430

MPP3 19 114,05 64,87 710,6 8,83 11,04 7.843
19 65,2 81,68 710,6 8,83 11,04 7.843

MPP4
19 81,34 126,56 710,6 8,83 11,04 7.843

MPP5 19 114,98 127,59 710,6 8,83 11,04 7.843

Corrent alterna

INVERSORS
Longitud 

(m)
Voltatge 

(V)

Intensitat 
màxima 

(A)
Intensitat 
x1,25 (A) P (W)

Cada Inversor 
50 kW 2 400 72,50 90,63 62.787

Els dos 
inversors 45 400 145,00 181,25 125.574

Les caigudes de tensió amb les seccions projectades queden de la següent manera:

Sèrie

u
cablejat 
plaques 
s=4 mm²

(V)

u
cablejat 

s=16mm²
(V)

u total 
corrent 
continu

(V)

%u 
corrent 
continu

u 
cablejat 
corrent 
alterna 

S=50 
mm²
(V)

u cablejat 
corrent 
alterna
S=240 
mm²
(V)

%u corrent 
alterna 

S=50 mm²

%u corrent 
alterna 
S=240 
mm²

% u 
total

19 5,76 0,94 6,70 0,94 0,06 0,60 0,02 0,15 1,11
19 5,76 1,80 7,57 1,06 0,06 0,60 0,02 0,15 1,23
19 5,76 1,63 7,40 1,04 0,06 0,60 0,02 0,15 1,21
19 5,76 2,22 7,98 1,12 0,06 0,60 0,02 0,15 1,29
18 5,46 1,04 6,50 0,97 0,06 0,60 0,02 0,15 1,13
18 5,46 1,61 7,07 1,05 0,06 0,60 0,02 0,15 1,21
18 5,46 3,37 8,83 1,31 0,06 0,60 0,02 0,15 1,48
18 5,46 3,22 8,68 1,29 0,06 0,60 0,02 0,15 1,45

18 5,46 0,84 6,30 0,94 0,06 0,60 0,02 0,15 1,10
18 5,46 1,38 6,84 1,02 0,06 0,60 0,02 0,15 1,18
18 5,46 1,30 6,76 1,00 0,06 0,60 0,02 0,15 1,17
18 5,46 1,89 7,35 1,09 0,06 0,60 0,02 0,15 1,26
19 5,76 0,53 6,29 0,89 0,06 0,60 0,02 0,15 1,05
19 5,76 1,04 6,80 0,96 0,06 0,60 0,02 0,15 1,12
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19 5,76 2,40 8,16 1,15 0,06 0,60 0,02 0,15 1,31
19 5,76 2,43 8,19 1,15 0,06 0,60 0,02 0,15 1,32

Aquests càlculs s’han fet per una temperatura de 90ºC que és la temperatura màxima 
de funcionament dels cables i s’ha sobredimensionat la longitud del cable en un 10%.

 Intensitat màxima admissible pels cables en servei permanent tenint en compte 
els següents requeriments:

o Segons ITC-BT-40 la secció del cable es calcularà per una intensitat de 
125% la intensitat nominal en funcionament.

o S’han utilitzat coeficients per temperatures ambients diferents de 40ºC 
segons norma UNE 20-460-94/5-523

o S’han utilitzat coeficients per factors d’agrupament de diversos circuits i 
multiconductors segons UNE 20-460-94/5.523

Les intensitats admissibles dels cables es mostren a la següent imatge:

Aquestes intensitats son per cables a una temperatura ambient de 60ºC i per un sol 
conductor, per tant s’han d’aplicar coeficients correctors per temperatura i per 
agrupament de cables amb càrrega.

Les intensitats màximes admissibles per els conductors segons la seva secció son:

Secció (mm²) 4 16 50 240
Intensitat a 60ºC i un sol cable (A) 55 132 136 382
Intensitat amb agrupament i 90ºC (A) 31,35 52,67 106 298
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7.7 Dispositius de protecció de corrent continu
Les caixes de protecció de corrent continu inclouran proteccions per a sobretensions i 
sobreintensitats. Seran una caixa amb premsaestopes per cada inversor i per tant hi 
haurà una caixa amb vuit entrades i vuit sortides (una per cada sèrie) per cada 
inversor.

Les caixes seran de doble aïllament i tindran un grau de protecció IP 65, estaran 
equipades amb fusibles per protegir els inversors. Cada fusible de corrent continu 
serà de 15 A específics per instal·lacions fotovoltaiques, unipolars de tensió 
assignada de 1.000V de classe gPV segons norma IEC 60269-6. Disposaran de 
portafusibles articulat de 10x38 mm per carril DIN segons normativa europea 
2002/95/EC.

A les mateixes caixes haurà d’haver tants seccionadors manuals de dos pols com 
entrades i sortides. Aquests seccionadors estan dissenyats per evitar l’arc elèctric en 
corrent continu i compliran normativa EN/IEC 60947.

Les caixes també hauran d’incorporar proteccions de sobretensions transitòries a 
l’entrada de l’inversor al costat de la corrent continua. Aquestes proteccions seran de 
tipus 2 i haurà un per cada sèrie complint normativa UNE 60364-5-534

7.8 Dispositius de protecció en corrent alterna

A la sortida de cada inversor de potència s’instal·larà una caixa de protecció per la 
part de corrent alterna que disposarà de:

 Interruptor magnetotèrmic per cadascun dels inversors segons normes EN 
60947-2 i EN 60898-1 i seran de 100 A amb un poder de tall de 10 kA

 Interruptor magnetotèrmic general. Per la unió dels dos inversors, s’instal·larà 
un interruptor tetrapolar segons normes EN 60947-2 i EN 60898-1. Aquest 
haurà de ser de 250 A amb un poder de tall de 10 kA

 Interruptor automàtic diferencial per protegir a les persones de derivacions 
causades per fallides d’aïllament entre els conductors actius i terra o massa 
dels aparells. Aquest dispositiu complirà amb la norma IEC 61008-1 i serà de 
100 A i sensibilitat de 300 mA. S’haurà d’instal·lar un per cada inversor.

7.9 Quadre de protecció i mesura de la instal·lació fotovoltaica
La instal·lació estarà equipada amb un comptador bidireccional que mesuri l’energia 
generada. Amb aquest equip, la instal·lació complirà amb el RD 244/2019 per 
instal·lacions acollides a modalitats d’autoconsum col·lectiu amb excedents acollida a 
compensació per a potències no superiors a 100 kW.
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L’esmentat comptador, complirà amb el RD 1110/2007 de 24 d’agost pel que s’aprova 
el Reglament unificat de punts de mesura del sistema elèctric. El comptador serà tipus 
3.

El comptador estarà ubicat en el quadro de protecció i mesura de l instal·lació 
fotovoltaica que a la vegada s’ubicarà al quarto on està situat el punt frontera del punt 
de subministrament. Aquest comptador serà tipus TMF10 multifunció. Segons els 
requisits d’Endesa, el conjunt de mesura haurà d’estar equipat amb transformadors 
amb relació de transformació 200/5

Aquest quadro de protecció i mesura de la instal·lació fotovoltaica, anirà equipada 
amb un interruptor general  de corrent assignada de 160 A i poder de tall de 10 kA per 
connectar i desconnectar el generador fotovoltaic, un fusible de 250 A i una protecció 
diferencial toroïdal amb sensibilitat de 300mA.

7.10 Connexió a la xarxa de subministrament
La planta fotovoltaica es connecta a la línia interior de l’edifici segons RD 1699/2011, 
en els que es regula la connexió a la xarxa de instal·lacions de petita potència.

Per complir amb el RD 244/2019 l’equip de mesura existent del poliesportiu ha de ser 
bidireccional i ha de complir amb el reglament de Punts de Mesura segons RD 
1110/2007 i amb les condicions tècniques que la companya elèctrica distribuïdora 
imposi utilitzant equips homologats segons normativa vigent. Els requeriments 
d’Endesa de la connexió a xarxa de l’edifici han de ser:

 Protecció diferencial: Transformador toroïdal
 Dispositiu per a la protecció contra sobretensions permanents i transitòries.
 ICP de corrent assignada de 160 A i poder de tall de 10 kA
 Interruptor de tall de 160 A
 Comptador tipus TMF10
 Fusible de 160 A

7.11 Connexió a terra
Segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió a l’ITC-BT-40 per instal·lacions 
generadores interconnectades, connectades a instal·lacions receptores alimentades 
de manera simultània o independent per la mateixa instal·lació generadora o per la 
Xarxa de Distribució Pública.

Quan la instal·lació receptora estigui acoblada a la Xarxa de Distribució Pública que 
tingui el neutre posat a terra, l’esquema de posada a terra serà el TT i s’ha de 
connectar les masses de la instal·lació i receptors a un terra independent de la del 
neutre de la Xarxa de Distribució Pública.
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L’objectiu de la connexió a terra és derivar la tensió que pot arriba a les masses de la 
instal·lació a terra. Les masses de la instal·lació poden ser els marcs dels receptors 
fotovoltaics o l’estructura de suport.

Derivant aquesta tensió, s’aconsegueix un tensió cero i per tant disminuir el risc 
d’accidents a les persones i la possibilitat d’avaries en els equips electrònics.

A la part de corrent continu, l’inversor està equipat amb un mesurador d’aïllament.

La instal·lació de connexió a terra es farà segons ITC-BT-18 del REBT. Per la 
classificació de local mullat segons ITC-BT-30 la resistència de terra serà de manera 
que qualsevol punt de massa doni tensions de contacte inferiors a 24V.

Els conductors de terra seran amb aïllament de color groc i verd i de secció segons 
REBT.

7.12 Sistema de monitorització
La instal·lació haurà d’estar equipada amb un sistema de monitorització per consultar 
l’estat de la instal·lació fotovoltaica en temps real via Web en el qual es pugui 
consultar tant la generació de la planta fotovoltaica com l’autoconsum i la injecció a 
xarxa.

Aquestes dades hauran de poder ser visionades en temps real i poder consultar els 
històrics de les mateixes dades.
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8 PRESSUPOST
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9 ANÀLISIS DE VIABILITAT
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Paràmetres de càlcul
Preu energia consumida de la xarxa(€/kWh) 0,086
Preu energia injectada a la xarxa per compensació (€/kWh) 0,043
Pujada anual preu energia 3%
Disminució rendiment instal·lació fotovoltaica 0,6%
Percentatge autoconsum 70%
Mix elèctric Oficina Catalana del Canvi Climàtic (any 2018) (gr/kWh) 321 
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Any
Producció 

(kWh)

Estalvi 
econòmic 

(€)

Despeses de 
manteniment 

(€)
Cash flow 

(€)
Cash flow 

acumulat (€)
0 -115.572,01 -115.572,01
1 131.000 9.576,10 9.576,10 -105.995,91
2 130.214 9.804,20 0,00 9.804,20 -96.191,71
3 129.433 10.037,74 0,00 10.037,74 -86.153,97
4 128.656 10.276,84 0,00 10.276,84 -75.877,13
5 127.884 10.521,63 0,00 10.521,63 -65.355,50
6 127.117 10.772,26 500,00 10.272,26 -55.083,24
7 126.354 11.028,85 507,50 10.521,35 -44.561,89
8 125.596 11.291,56 515,11 10.776,45 -33.785,44
9 124.842 11.560,52 522,84 11.037,69 -22.747,76

10 124.093 11.835,90 530,68 11.305,21 -11.442,54
11 123.349 12.117,83 538,64 11.579,19 136,64
12 122.609 12.406,47 546,72 11.859,75 11.996,40
13 121.873 12.702,00 554,92 12.147,07 24.143,47
14 121.142 13.004,56 563,25 12.441,31 36.584,78
15 120.415 13.314,33 571,69 12.742,63 49.327,41
16 119.693 13.631,47 580,27 13.051,20 62.378,62
17 118.974 13.956,18 588,97 13.367,20 75.745,82
18 118.261 14.288,61 597,81 13.690,80 89.436,62
19 117.551 14.628,97 606,78 14.022,19 103.458,81
20 116.846 14.977,43 615,88 14.361,55 117.820,36
21 116.145 15.334,19 625,12 14.709,07 132.529,43
22 115.448 15.699,45 634,49 15.064,96 147.594,39
23 114.755 16.073,41 644,01 15.429,40 163.023,79
24 114.067 16.456,28 653,67 15.802,61 178.826,40
25 113.382 16.848,27 663,48 16.184,79 195.011,20
26 112.702 17.249,59 673,43 16.576,17 211.587,37
27 112.026 17.660,48 683,53 16.976,95 228.564,32
28 111.353 18.081,15 693,78 17.387,37 245.951,69
29 110.685 18.511,85 704,19 17.807,66 263.759,35
30 110.021 18.952,80 714,75 18.238,05 281.997,39

T.I.R. 9%
V.A.N. 72.316,16 €

Amortització Simple 12,07 anys
Estalvi tCO2/any (1erany) 42,05
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10 PLÀNOLS
10 SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT

20 DISTRIBUCIÓ PLAQUES

31 ESQUEMA ELÈCTRIC
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