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Aquest Projecte té en compta aspectes mediambientals:   ■ Sí   □ No    
 

PROJECTE FI DE CARRERA 
 
 
RESUM (màxim 50 línies) 
 
 

 
Aquest projecte tracta sobre un estudi de viabilitat i posterior dimensionament 

d’una instal·lació fotovoltaica per a l’edifici principal de l’illa del Rei, situada en 

el centre del port de Maó, Menorca. 

 

L’edifici principal de l’illa consta de dues plantes i cada una d’elles està dividida 

amb 20 sales. L’illa del Rei pretén tenir un ús de caràcter social i cultural per a 

la població menorquina i poder realitzar conferències, exposicions, cases de 

colònies, etc. 

 

Per tal de realitzar el proveïment elèctric, s’ha estudiat la possibilitat d’instal·lar 

un cable elèctric submarí, la instal·lació d’un grup electrogen i també un 

sistema fotovoltaic. Després de contrastar els diferents avantatges i 

inconvenients dels tres mètodes plantejats, ens em definit pel sistema 

fotovoltaic ja que resulta més avantatjós, tant des del punt de vista econòmic 

(inversió inicial i manteniment) i de prestacions com des de la vessant 

ecològica. 

 

Durant la fase de dimensionament de la instal·lació elèctrica d’aquest projecte 

s’han tingut en compte aspectes mediambientals per l’estalvi energètic i 

econòmic. L’estalvi es basa en la instal·lació de lluminàries LED i 

electrodomèstics de baix consum. 
 

 
 
Paraules clau (màxim 10): 
Fotovoltaica Aïllada Radiació Panell solar 

LED Manteniment   

    
 



 3 

                                                                                             Dedicatòria:   

                                                  

    A l’avi. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 4 

ÍNDEX: 

 

1. Objecte del projecte..................................................................................................... 9 
1.1. Utilització de les instal·lacions. ......................................................................... 9 

1.2. Antecedents històrics. ....................................................................................... 9 
1.3. Estat actual........................................................................................................ 10 

2. Memòria descriptiva. ................................................................................................. 12 
2.1. Antecedents de l’energia solar. ....................................................................... 12 

2.2. Emplaçament..................................................................................................... 17 
2.2.1. Situació geogràfica i accessos................................................................. 17 

2.2.2. Descripció de la zona. ............................................................................... 17 
2.3. Perfil de l’usuari. ............................................................................................... 18 

2.4. Estat energètic de partida. ............................................................................... 19 
2.4.1. Recursos amb que compta l’usuari. ........................................................ 19 

2.4.2. Instal·lació existent.................................................................................... 19 
2.5. Descripció de la instal·lació fotovoltaica........................................................ 19 

2.5.1. Discussió de les fonts d’energia. ............................................................. 19 
2.5.2. Introducció al sistema fotovoltaic............................................................ 22 

2.5.3. El subsistema fotovoltaic.......................................................................... 23 
2.5.3.1. La cèl·lula fotovoltaica. ...................................................................... 25 

2.5.3.2. El mòdul fotovoltaic. .......................................................................... 31 
2.5.4. El subsistema d’acumulació..................................................................... 33 

2.5.4.1. L’acumulador. ..................................................................................... 33 
2.5.4.2. Capacitat de l’acumulador. ................................................................ 36 

2.5.4.3. La bateria d’acumuladors. ................................................................. 40 
2.5.5. El subsistema de control (el regulador)................................................... 41 

2.5.6. L’inversor. .................................................................................................. 42 
2.6. Criteris a seguir a la nova instal·lació............................................................. 43 

2.6.1. Tipus de servei........................................................................................... 43 
2.6.2. Ubicació d’aparells de baix consum. ....................................................... 44 

2.6.3. Aplicacions excloses. ............................................................................... 45 
2.6.4. Pautes per a l’estalvi energètic. ............................................................... 46 

2.6.5. Seguiment de la instal·lació...................................................................... 47 
2.6.6. Adequació a la normativa. ........................................................................ 47 

3. Estudi de viabilitat. .................................................................................................... 48 



 5 

3.1. Cost de l’electrificació aïllada a través de la xarxa........................................ 48 

3.1.1. Estudi del cost econòmic.......................................................................... 48 
3.1.2. Pressupost de connexió a la xarxa. ......................................................... 49 

3.1.3. Impacte ecològic i mediambiental............................................................ 49 
3.2. Limitacions de l’electrificació amb grup electrogen...................................... 50 

3.3. Estudi del sistema fotovoltaic. ........................................................................ 51 
3.3.1. Limitació de potència i consum. .............................................................. 51 

3.3.2. Aspectes ecològics i mediambientals. .................................................... 52 
3.3.3. Cost econòmic en instal·lacions fotovoltaiques..................................... 53 

3.3.4. Aspectes lligats a un sistema fotovoltaic................................................ 54 
3.4. Comparació dels tres sistemes. ...................................................................... 55 

3.5. Conclusions. ..................................................................................................... 56 
4. Estudi de la radiació solar. ....................................................................................... 58 

4.1. Mapa de radiació solar a les Illes Balears. ..................................................... 59 
4.1.1. Introducció i antecedents. ........................................................................ 59 

4.1.2. Mètode de tractament de dades. .............................................................. 64 
4.1.3. Anàlisi i discussió dels resultats. ............................................................ 65 

4.1.3.1. Anàlisi de dades de les estacions..................................................... 65 
4.1.3.2. Obtenció dels mapes de radiació solar. ........................................... 67 

4.1.3.3. Observacions finals............................................................................ 68 
4.2. Elecció de l’estació a utilitzar. ......................................................................... 68 

4.3. Radiació solar incident sobre superfícies inclinades.................................... 69 
4.3.1. Càlcul de la radiació solar sobre superfícies inclinades............................... 70 

4.3.1.1. Radiació directa.................................................................................. 73 
4.3.1.2. Radiació difusa. .................................................................................. 73 

4.3.1.3. Radiació reflectida.............................................................................. 76 
4.3.2. Aplicació a l’estació escollida. ................................................................. 76 

4.3.3. Taules de dades obtingudes..................................................................... 85 
4.3.3.1. Radiació solar diària sobre superfície inclinada. ............................ 85 

4.4. Determinació de la inclinació a utilitzar.......................................................... 85 
5. Dimensionament de la instal·lació fotovoltaica. ..................................................... 88 

5.1. Avaluació de les necessitats energètiques. ................................................... 88 
5.1.1. Descripció dels aparells a alimentar........................................................ 88 

5.1.1.1. Lluminàries. ........................................................................................ 89 
5.1.1.2. Electrodomèstics de baix consum.................................................... 90 



 6 

5.1.1.3. Altres electrodomèstics. .................................................................... 90 

5.1.1.4. Bombes i grup de pressió.................................................................. 91 
5.1.2. Càlcul del consum previst. ....................................................................... 91 

5.1.2.1. Càlcul del consum de les lluminàries. .............................................. 92 
5.1.2.2. Càlcul del consum d’electrodomèstics d’ús regular. ...................... 95 

5.1.2.3. Càlcul del consum de les bombes i del grup de pressió. ............... 96 
5.1.2.4. Càlcul del consum mig diari. ............................................................. 99 

5.2. Avaluació de l’energia disponible. .................................................................. 99 
5.3. Dimensionament dels equips. ....................................................................... 101 

5.3.1. Determinació del nombre i potència dels elements de la instal·lació 
fotovoltaica............................................................................................................. 101 

5.4. Proteccions. .................................................................................................... 108 
5.4.1. Proteccions contra sobreintensitats...................................................... 109 

5.4.2. Proteccions contra contactes indirectes............................................... 111 
5.4.3. Postes a terra. .......................................................................................... 112 

5.4.3.1. Revisió de les postes a terra. .......................................................... 112 
5.4.4. Altres mesures preventives. ................................................................... 113 

5.5. Seccions dels conductors.............................................................................. 113 
5.5.1. Secció per connexió de mòduls. ............................................................ 114 

5.5.2. Secció camp fotovoltaic – regulador. .................................................... 115 
5.5.3. Secció regulador – bateria. ..................................................................... 115 

5.5.4. Secció bateria – inversor. ....................................................................... 115 
5.5.5. Secció línia principal: inversor– quadre de distribució........................ 116 

5.5.6. Secció pou - quadre distribució. ............................................................ 116 
5.5.7. Secció grup pressió - quadre distribució. ............................................. 116 

5.5.8. Secció bomba gas-oil – quadre distribució........................................... 117 
5.5.9. Seccions línies de l’edifici. ..................................................................... 117 

6. Plec de condicions. ................................................................................................. 120 
6.1. Estructura suport i fixació dels panells. ....................................................... 120 

6.2. Ubicació dels acumuladors............................................................................ 120 
6.3. Instal·lació de distribució elèctrica. .............................................................. 121 

6.4. Senyalització. .................................................................................................. 121 
7. Manteniment i gestió de la instal·lació................................................................... 123 

7.1. Manteniment dels equips i la instal·lació...................................................... 123 
7.1.1. Manteniment dels panells fotovoltaics. ................................................. 123 



 7 

7.1.1.1. Neteja periòdica................................................................................ 123 

7.1.1.2. Inspecció visual. ............................................................................... 123 
7.1.1.3. Revisió del cablejat i connexions.................................................... 123 

7.1.2. Manteniment dels acumuladors. ............................................................ 124 
7.1.2.1. Comprovació del nivell d’electròlit. ................................................ 124 

7.1.2.2. Comprovació de la densitat d’electròlit.......................................... 124 
7.1.2.3. Inspecció i neteja dels terminals..................................................... 126 

7.1.2.4. Mesura de la tensió sense càrrega. ................................................ 126 
7.1.3. Altres consideracions. ............................................................................ 126 

7.1.4. Quadre resum d’inspeccions periòdiques. ........................................... 127 
7.2. Manual de l’usuari........................................................................................... 128 

7.2.1. Directives de seguretat. .......................................................................... 128 
8. Pressupost. .............................................................................................................. 131 

8.1. Pressupost de la instal·lació.......................................................................... 131 
8.1.1. Estructures i excavacions....................................................................... 131 

8.1.2. Captació fotovoltaica............................................................................... 131 
8.1.3. Bateria d’acumuladors. ........................................................................... 132 

8.1.4. Quadre de distribució i preses a terra. .................................................. 132 
8.1.5. Lluminàries, làmpades, mecanismes i endolls. .................................... 133 

8.1.6. Construcció caseta  bateries. ................................................................. 133 
8.1.7. Lloguer d’una barca per transportar el material. .................................. 133 

8.1.8. Cost del projecte, dietes i desplaçaments............................................. 134 
8.1.9. Resum econòmic. .................................................................................... 134 

8.2. Ajuts oficials.................................................................................................... 134 
8.3. Ajuts dels voluntaris....................................................................................... 134 

9. Conclusions. ............................................................................................................ 135 
10. Plànols. ..................................................................................................................... 136 

10.1. Plànol 1: Situació. ........................................................................................... 136 
10.2. Plànol 2: Emplaçament................................................................................... 136 

10.3. Plànol 3: Sales planta baixa........................................................................... 136 
10.4. Plànol 4: Sales primer pis. ............................................................................. 136 

10.5. Plànol 5: Connexió mòduls. ........................................................................... 136 
10.6. Plànol 6: Esquema unifilar. ............................................................................ 136 

11. Bibliografia. .............................................................................................................. 137 
11.1. Publicacions.................................................................................................... 137 



 8 

11.2. Organitzacions - Entitats................................................................................ 137 

11.3. Adreces d’Internet. ......................................................................................... 137 
12. Annexes.................................................................................................................... 138 

12.1. Annex 1: Mapes de radiació solar a Balears. ............................................... 138 
12.2. Annex 2: Taules de radiació diària a Balears. .............................................. 138 

12.3. Annex 3: Fitxa bateries................................................................................... 138 
12.4. Annex 4: Fitxa inversor. ................................................................................. 138 

12.5. Annex 5: Fitxa regulador................................................................................ 138 
12.6. Annex 6: Manual dels panells solars. ........................................................... 138 

12.7. Annex 7: Proposta original del PFC. ............................................................. 138 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

1. Objecte del projecte. 

Aquest projecte pretén realitzar un estudi de viabilitat i posterior dimensionament d’una 

instal·lació fotovoltaica per a un edifici històric i d’interès cultural i patrimonial. Aquest 

edifici està ubicat a una petita illa situada al centre del Port de Maó (Menorca, Illes 

Balears) i anomenada Illa del Rei o Illa de l’Hospital. Aquesta està dotada de les 

condicions idònies per ubicar-hi una instal·lació d’aquest tipus ja que és una zona amb 

molt bona insolació. L’edificació està situada en una zona no electrificada, lluny de la 

xarxa elèctrica, estat que fa molt costosa la connexió a aquesta. 

 

L’objectiu d’aquest projecte és el de conscienciar de la necessitat d’energies renovables 

com alternativa a les energies convencionals. Per això, farem una visió de l’importància de 

l’energia solar en el nostre entorn, ja que hem de tenir en compte que al ser un bé natural 

ens pot oferir un suficient rendiment i és precís aprofitar-lo. 

 

Una vegada realitzat l’anàlisi de la situació en les inversions per la producció d’energia 

elèctrica ens centrarem en l’energia fotovoltaica i també amb la possibilitat de la connexió 

a la xarxa elèctrica mitjançant un cable submarí. 

 

1.1. Utilització de les instal·lacions. 

Aquest projecte pretén realitzar un estudi de viabilitat amb energia solar fotovoltaica per 

un edifici històric, com és l’illa del Rei, per tal de habilitar el lloc per realitzar-hi 

exposicions, conferències, cursos universitaris d’estiu, estades per a grups d’escoltes o 

escoles (casa de colònies), etc., així com també visites guiades per a turistes a aquest 

recinte. 

 
1.2. Antecedents històrics. 

l’Illa del Rei deu el seu nom a la tradició que li atribueix haver estat el primer punt en que 

posà el peu en Menorca el Rei Alfons III d’Aragó quan la va conquistar als musulmans 

l’any 1.287. 

 

Molt abans, envers el segle VI, ja existia en l’illa una basílica paleocristiana de la qual 

encara, actualment, tenim entre nosaltres els seus restes i de la que es conserven uns 

mosaics del paviment dipositats en el Museu de Menorca. 
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Però l’illa adquireix preponderància geogràfica i d’interès estratègic en el segle XVIII, al 

socaire de la Guerra de Successió espanyola, durant la qual fou ocupada en el 1.708, i 

després annexionada, en el 1.711 per els anglesos. 

 

Una vegada iniciada la seva segona ocupació en el 1.763, després de rebre gràcies al 

Tractat de París l’illa dels francesos que l’havien conquistat en el 1.756, els anglesos 

varen construir un hospital militar per a la seva armada, que va passar a l’exèrcit 

espanyol, definitivament, l’any 1.802 i arribà en eficaç funcionament fins al 1.964. 

 

Durant aquets dos segles de funcionament donà servei com a hospital militar no tan sols a 

anglesos i espanyols, sinó també a les armades franceses, russes i nord-americanes que 

operaren en el Mediterrani al llarg del segle XIX i a la armada italiana durant la segona 

guerra mundial. 

 

L’hospital militar de l’Illa del Rei, també anomenada amb tota propietat Illa del Hospital i 

que en cartes nàutiques i portolans anglesos apareix amb l’expressiu nom de  Bloody 

Island, no tant sols ha presentat servei a les guarnicions militars de l’illa, generalment 

nutrides, al personal auxiliar i a les famílies, sinó també als que navegant pel Mediterrani 

occidental han necessitat del seu auxili i assistència. 

 

En el 1.964 fou substituït per un modern hospital en la ciutat de Maó i l’illa que havia estat 

de titularitat militar passà a ser de titularitat municipal de l’Ajuntament de Maó. S’inicia 

aquí, per incomprensibles raons, un procés de degradació ocasionat pel sistemàtic espoli 

dels elements arquitectònics i constructius d’interès que en una descontrolada però 

organitzada i tolerada operació de desballestament ha portat a terme al noble i històric 

edifici a l’actual estat de degradació. 

 

Una exemplar i desinteressada actuació ciutadana, com a reacció a lo succeït 

anteriorment, s’ha posat en marxa recentment amb entusiasme i eficàcia per salvar i 

conservar el que queda, que és molt, i preservar el singular conjunt per a la societat civil i 

la cultura insular. 

 

1.3. Estat actual. 

L’actuació parteix de l’espontània reacció de la societat civil menorquina, en la segona 
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meitat de l’any 2004, davant l’estat d’incúria i abandonament de l’illa del Rei i el seu 

hospital militar. 

 

Després de reconèixer i valorar la qualitat i l’interès històric, artístic i arquitectònic de 

l’edifici, la solidesa i robustesa de la seva estructura bàsica (parets, voltes, contraforts..) 

de l’edifici principal i el valor paisatgístic de l’illa, s’ha iniciat de forma entusiasta i 

desinteressada, la primera fase de l’actuació. Aquesta ha constituït en condicionar el moll 

d’accés per la costa sud, netejar la brutesa acumulada, netejar i desbrossar d’herbes els 

passos i camins que impedien l’accés, desratitzar l’illa, recuperar l’espai de patis i jardins 

ocupats pel sotabosc, retirar el reble resultat dels espolis, recuperar els elements i 

materials constructius susceptibles de reutilització, realitzar apuntalaments urgents de 

parts inestables de l’edifici, establir un perímetre de seguretat degudament senyalitzat i un 

llarg etcètera d’actuacions menors però necessàries que permeten accedir còmodament 

per abordar actuacions majors. 

 

I tot aquest treball l’ha vingut realitzant un grup de nombrós i entusiasta de ciutadans 

durant els matins dels diumenges al llarg dels últims sis anys. 
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2. Memòria descriptiva. 

2.1. Antecedents de l’energia solar. 

Els anys posteriors a la segona guerra mundial van estar caracteritzats per un notable 

creixement econòmic als països industrialitzats. Un factor determinant per a aquest 

creixement fou la disponibilitat d’una font d’energia abundant i barata: el petroli. A partir de 

l’any 1973 però, aquesta eufòria va començar a remetre, degut a la presa de consciència 

de les economies occidentals davant la dependència del cru. Hom s’adona que els 

jaciments petrolífers no són inesgotables, provocant un encariment de l’energia fins 

arribar-se a convertir en un bé escàs. Aquest fet va donar una empenta a la investigació i 

el desenvolupament en el camp de les fonts d’energia renovables, i entre elles, l’energia 

solar, la qual presenta una aplicació més immediata i amb un ventall de possibilitats més 

ampli. 

 

Ja fa uns anys que es ve utilitzant, i cada vegada més, l’energia solar per a diverses 

aplicacions, tant pel que fa al seu aprofitament tèrmic com el seu aprofitament fotovoltaic. 

 

L’energia solar tèrmica s’utilitza essencialment per a dotar habitatges o instal·lacions 

esportives de calefacció i aigua calenta sanitària, encara que també existeixen algunes 

centrals solars tèrmiques, les quals utilitzen l’aigua escalfada pel Sol per moure turbines i 

generar electricitat, com és el cas del famós forn solar de Font-Romeu. 

 

L’energia solar fotovoltaica, que és el cas del qual s’ocupa aquest estudi, té diverses 

aplicacions, algunes de les quals s’anomenen a continuació: alimentació de satèl·lits 

artificials; productes de consum, com els coneguts rellotges o calculadores solars; 

bombejament d’aigua; sistema d’enllumenat públic; sistemes de senyalització o 

d’informació (com rellotges públics, senyals de tràfic o boies); sistemes d’alarmes 

(incendis, robatoris, etc...); sistemes de comunicacions (repetidors, telèfons remots, ràdio, 

etc...); refugis de muntanya. Explotacions agrícoles; i per últim, entre moltes altres 

aplicacions, l’electrificació d’edificis aïllats, que és el cas que aquí es tractarà. 

 

Als E.E.U.U. i a Europa s’han portat a terme diversos estudis i projectes sobre l’energia 

fotovoltaica, augmentant cada cop més el nombre d’instal·lacions fotovoltaiques d’un MW 

de potència que alimenta un total de 400 vivendes. A Europa les experiències són 

diverses, especialment a França, Itàlia, Alemanya, Grècia i Espanya (concretament 



 13 

Catalunya), on els darrers anys s’està fent un notable esforç en coordinació amb la 

Comunitat Europea per impulsar aquest tipus instal·lacions, i en especial nombrosos 

projectes electrificació aïllada, tots ells englobats dins el programa Thermíe de la 

Comissió de les Comunitats Europees. 

 

En el cas d’Espanya, com ja s’ha dit abans, l’aplicació més estesa de l’energia solar es 

troba a Catalunya i més especialment en el camp de l’electrificació de zones rurals, 

donada la seva gran utilitat en aquest àmbit i l’elevat grau de satisfacció manifestat pels 

usuaris. Alguns projectes a destacar poden ser els següents: 

 

Electrificació rural fotovoltaica d’un conjunt de sis habitatges a Llaers (municipi de Ripoll, 

1986); Bombejament d’aigua mitjançant energia solar fotovoltaica per al rec de fruiters a 

l’estació agroalimentària de l’Alta Segura (Veciana, Anoia, 1998); Electrificació rural de 35 

masies a la comarca del Solsonès (1989); Electrificació rural fotovoltaica de 65 masies a 

la comarca de la Garrotxa (1994); Electrificació rural fotovoltaica de 40 emplaçaments 

situats a Catalunya, Llenguadoc-Rosselló, Midi-Pyrenees i Aquitània, amb el seguiment de 

les instal·lacions per mitjà de satèl·lit; Electrificació rural fotovoltaica i mixta (fotovoltaica i 

eòlica) de 22 habitatges disseminats de l’Alt Urgell; etc... 

 

A més d’aquests projectes esmentats n’existeixen d’altres disseminats o bé integrats dins 

d’altres plans encara en curs, els quals per la seva naturalesa són també de gran interès, 

com és el cas de l’emblemàtica instal·lació híbrida eòlico-fotovoltaica a la granja 

d’Argestuess (Alt Urgell), integrada dins un programa rural que afecta un total de 30 

emplaçaments a la comarca, o també l’electrificació fotovoltaica que abasta els dos 

vessants dels Pirineus (35 instal·lacions a la part catalana i 23 a la part francesa). 

 

A continuació es presenta un grup de 4 gràfiques les quals donen informació de la situació 

en quan al nombre instal·lacions fotovoltaica a Catalunya l’any 1992. Les figures 2.1 i 2.2 

mostren la distribució geogràfica de les instal·lacions i l’estat de les mateixes l’any 

esmentat. La tercera gràfica (figura 2.3) mostra la distribució de les instal·lacions 

fotovoltaiques segons la seva potència, mentre que a la figura 2.4 es pot observar la 

distribució de les instal·lacions segons l’aplicació d’aquestes. 
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Figura 2.1. Distribució geogràfica de les instal·lacions identificatives. (Font: “Energia solar 

fotovoltaica. Conceptes i aplicacions”, Institut Català d’Energia). 
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Figura 2.2. Estat de les instal·lacions identificades. (Font: “Energia solar fotovoltaica. 

Conceptes i aplicacions”. Institut Català d’Energia). 
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Figura 2.3. Distribució de les instal·lacions fotovoltaiques segons la seva potència. (Font: 

“Energia solar fotovoltaica. Conceptes i aplicacions”. Institut Català d’Energia). 
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Figura 2.4. Nombre d’instal·lacions segons aplicació. (Font: “Energia solar fotovoltaica. 

Conceptes i aplicacions”. Institut Català d’Energia). 
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A finals de 1993 la potència instal·lada en quant a energia solar fotovoltaica a Catalunya 

era de 343kW, amb una producció estimada de 647MWh l’any. Un sondeig portat a cap 

per l’institut Català d’Energia revela que la cobertura de les necessitats per part de les 

instal·lacions fotovoltaiques és satisfactòria per a una gran majoria dels usuaris, tenint un 

69% d’aquests un grau de satisfacció elevat, davant el 12% que el tenen regular i el 19% 

baix. Cal fer notar la importància de proporcionar a l’usuari els coneixements i la 

conscienciació necessaris per a treure el màxim rendiment d’aquestes instal·lacions. 

 

Pel que fa a les instal·lacions fotovoltaiques que hi ha a les Illes Balears, cas del que 

tracta aquest estudi, podríem esmentar el següent: 

 

L'impuls a les energies renovables a les Balears constitueix una part essencial del Pla 

director sectorial energètic. Si bé en l’actualitat les tecnologies existents per a la captació 

d'energies solar i eòlica no fan possible que es puguin substituir les energies 

convencionals per a satisfer la demanda de les Illes Balears, el seu impuls, tant pel que fa 

a instal·lacions residencials i empresarials com a edificis i instal·lacions públics 

(municipals i autonòmics), farà possible que el creixent increment de la demanda 

energètica es pugui diversificar, i es pugui canalitzar una part d’aquesta demanda cap a 

les energies renovables. D’aquesta manera, s’aconsegueix desaccelerar l’increment 

progressiu de les emissions de CO2 a l’atmosfera. 

 
 

Pel que fa a les instal·lacions d’energies renovables subvencionades per el Govern Balear 

podem comentar les següents: 

- Instal·lació fotovoltaica connectada a la xarxa. Potència nominal: 8,5kW. Ubicació: 
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Campanet. 

- Instal·lació fotovoltaica connectada a la xarxa. Potència nominal: 9,9kW. Ubicació: 

Sa Pobla, Mallorca. 

- Instal·lació tèrmica. Superfície de captació: 150m2. Ubicació: Piscines municipals 

d’Artà. 

- Instal·lació fotovoltaica aïllada. Potència nominal: 1,05kW. Ubicació: Porreres. 

- Instal·lació fotovoltaica aïllada. Potència nominal: 1kW. Ubicació: Llucmajor. 

- Instal·lació tèrmica. Superfície de captació: 16,8m2. Ubicació: Alcudia. 

- Instal·lació tèrmica. Superfície de captació: 33,6m2. Ubicació: Santa Margalida. 

- Instal·lació fotovoltaica aïllada. Potència nominal: 1kW. Ubicació: Sa Pobla. 

- Instal·lació fotovoltaica aïllada. Potència nominal: 1,08kW. Ubicació: Felanitx. 

- Instal·lació tèrmica. Superfície de captació: 382m2. Ubicació: Ciutadella de 

Menorca. 

 

2.2. Emplaçament. 
2.2.1. Situació geogràfica i accessos. 

El tipus d’edificació a electrificar és un antic hospital militar del segle XVIII, actualment en 

procés de restauració per a la realització de congressos, seminaris, casa de colònies i 

sales d’exposicions. Es tracta d’electrificar l’edifici principal de L’illa del Rei o també 

anomenada Illa de l’Hospital, situada al centre del Port de Maó, Menorca (Illes Balears). 

 

Actualment, l’accés a l’illa es realitza mitjançant una barca gratuïta que surt des del moll 

de l’Illa de l’Hospital que hi ha situat al carrer Fontanilles en el poble d’Es Castell. Aquesta 

barca surt tots els diumenges de l’any a les 9 del matí i torna al moll a les 11h. Durant 

aquestes dues hores s’ofereix una visita guiada a tota l’illa juntament amb una explicació 

històrica de l’antic hospital. 

 

Cal recordar que aquest illot és d’accés públic i per tant, tota aquella persona que tingui 

un vehicle nàutic hi pot accedir en qualsevol moment. De totes maneres, durant l’època 

d’estiu es donarà un servei nàutic que farà diferents viatges durant el dia per tal que el 

públic turista o local hi pugui accedir d’una manera més còmoda. 

 

2.2.2. Descripció de la zona. 

L’Illa del Rei, també coneguda com Illa de l’Hospital, està situada en el centre de la badia 
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de Maó, que és el principal port de l’illa de Menorca i un dels majors ports naturals del 

Mediterrani. 

 

Administrativament forma part del terme municipal de Maó, té una superfície de 41.177m2 

i és de forma sensiblement triangular. Està coberta per una abundant vegetació autòctona 

en la que dominen les típiques espècies de matar que formen el ecosistema menorquí. 

 

Entre la seva fauna hi ha que destacar una sargantana, espècie única, que hi ha que 

emparentar amb les també singulars espècies que existeixen a la “Illa d’en Colom” i en el 

“Illot d’en Mel”. 

 

A l’Illa del Rei s’hi accedeix des de la badia a través de dos petits embarcadors artificials, 

situat un a la riba nord i l’altre en la sud, essent aquest el millor conservat i el més utilitzat 

per la seva proximitat al de Cala Fontanilles del municipi de Es Castell.  

 

L’accés a l’illa tan sols es pot realitzar mitjançant transport nàutic. Degut al seu valor 

patrimonial, paisatgístic i ecològic és de cabdal importància decantar-se per a l’ús 

d’energies renovables, en el nostre cas, l’energia solar fotovoltaica per a la seva 

electrificació.  

 

A causa de que l’únic mètode d’accés a l’edifici sigui nàutic fa que s’encareixi molt la 

connexió a la xarxa, per això queda de manifest que l’aspecte econòmic és un altre motiu 

per decantar-se per les energies renovables. 

 

2.3. Perfil de l’usuari. 

Es tracta que els usuaris de la instal·lació puguin gaudir d’una qualitat de vida més que 

acceptable. Per això haurà de tenir coberts els serveis bàsics, com són aigua potable, 

comunicacions, enllumenat, cuina i frigorífic. A més, també es pretén que els usuaris 

puguin fer ús d’altres aparells considerats de segona necessitat, però que seran molt útils 

alhora de realitzar conferències i exposicions, elements com per exemple: televisor, ràdio, 

ordinadors, etc... 

 

Caldrà alimentar elèctricament una bomba per a omplir els dipòsits d’aigua potable, 

extraient-la d’un pou, així com un grup de pressió.  
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L’usuari disposa d’una caldera de gas-oil, la qual pot seguir utilitzant per a la calefacció, o 

bé, instal·lar-se un dipòsit de gas propà. La cuina serà de gas. 

 

Les necessitats de l’usuari així com les particularitats dels consums a cobrir s’exposaran 

més a fons en el moment  de dimensionar la instal·lació. 

 
2.4. Estat energètic de partida. 

2.4.1. Recursos amb que compta l’usuari. 

Bàsicament els usuaris compten amb una única font d’energia com és el gas-oil. A la 

instal·lació hi ha un dipòsit de gas-oil, font d’energia primària que han utilitzat fins ara els 

usuaris per a generar electricitat mitjançant dos grups electrògens, el funcionament dels 

quals es restringeixen a certes hores del dia, especialment quan es realitzen feines de 

manteniment a l’illa. 

 

Mentre funciona el generador, s’aprofita per extreure aigua d’un pou gràcies a una bomba 

i omplir un dipòsit. 

 

2.4.2. Instal·lació existent. 

Actualment la construcció principal de l’illa no disposa d’instal·lació elèctrica, per això 

s’abasteix amb dos petits grups electrògens per tal de poder fer feines de millora en 

l’estructura de l’edifici i els patis exteriors. Per altra banda, la instal·lació no està dotada de 

les prestacions adients: interruptor magnetotèrmic i d’interruptor diferencial. 

 

També es disposa d’una bomba d’aigua, de 300W de potència, és capaç de pujar aigua 

salvant un desnivell de 26m a raó de 1000l/h. La bomba d’aigua, qual s’usa molt 

puntualment, l’utilitzen mitjançant l’alimentació amb un dels grups electrògens. 

 

2.5. Descripció de la instal·lació fotovoltaica. 
2.5.1. Discussió de les fonts d’energia. 

En aquest apartat plantejarem les diferents fonts d’energia que podem disposar en la 

nostra zona d’estudi per tal que l’usuari pugui gaudir de servei elèctric.  

 

Tot seguit farem una exposició de les diferents fonts d’energia que podem tenir en 
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compte, ressaltant les característiques favorables o desfavorables per aquest projecte en 

concret. 

 

Una possible solució és utilitzar un o varis grups electrògens (com és el que es fa 

actualment). En aquesta aplicació però, hi ha alguns inconvenients els quals són diversos: 

consum i transport de combustible, contaminació i manteniment. A més, aquesta opció ja 

ha estat provada pels usuaris, proporcionant-los un servei irregular i poc satisfactori per la 

limitació de potència i d’hores de disponibilitat d’electricitat ja que aquesta només es 

produeix mentre estiguin funcionant els  grups, per la qual cosa es planteja una altra via 

de solució a les seves necessitats. 

 

Una segona opció seria la connexió a la xarxa però, aquesta alternativa presenta un 

elevat cost, tant a nivell econòmic com a nivell mediambiental ja que en el nostre cas 

hauria d’esser un cable elèctric submarí que hauria de creuar el Port de Maó, i per tant 

afectant a la fauna marina. Aquesta opció quedà descartada en un principi, però és una 

alternativa que tal volta s’hauria d’aplicar ja que degut a la gran superfície que avarca 

l’edifici a estudiar, amb energies renovables no podrem subministrar completament als 

usuaris. 

 

Tant la tercera i quarta opció formen part de les energies renovables. Fem referència a 

l’energia solar fotovoltaica i a l’eòlica.  Ens hem decantat però per l’energia solar. De fet, 

l’energia eòlica podria ser una bona solució, però presenta alguns inconvenients per 

aquesta aplicació en concret: 

 

- És primordial gaudir de vent a una velocitat acceptable i de forma el més regular 

possible, característiques que no reuneix la zona a electrificar. 

- Tot i així sempre es corre el risc de tenir dies d’alta acumulació d’energia i d’altres 

d’acumulació pràcticament nul·la, convertint aquest fet el sistema en poc fiable. De 

fet a Menorca existeix un camp eòlic, però està ubicat en una zona que reuneix 

idònies condicions per a l’aprofitament d’aquesta energia, com és la zona de Milà a 

Maó. Aquest camp eòlic genera una potència suficientment considerable com per 

ser introduïda a la xarxa o abastir petits nuclis urbans, evitant els problemes 

d’excedents d’energia per manca de capacitat del sistema d’acumulació. 

- Existeix un manteniment i risc d’averia major que amb els sistemes fotovoltaics, a 
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causa de l’incorporació de les parts mecàniques dels aerogeneradors, així com un 

temps de vida útil inferior a aquests. 

- No es pot considerar un sistema silenciós degut al soroll del rotor al girar. Aquest 

factor cobra més importància quan es parla d’una zona turística. 

 

En alguns casos però, s’instal·len sistemes híbrids, és a dir, eòlics en combinació amb 

fotovoltaics (i grups electrògens en alguns casos per necessitats d’emergència), integrant 

un sistema d’energia alternativa molt vàlid. Aquests sistemes estan constituïts per panells 

fotovoltaics per una banda amb el regulador corresponent, i per l’aerogenerador (o 

generadors si n’hi ha més d’un) per l’altra, amb un bus de corrent continu, carregant els 

dos la mateixa bateria d’acumuladors. La figura 2.5. il·lustra de forma esquemàtica una 

instal·lació d’aquest tipus. 

 

 
Figura 2.5. Diagrama de sistema híbrid. (Font: Ecotecnia S.COOP.C.L.). 

 

L’opció d’adoptar un sistema híbrid ha estat també descartada per motius pràctics ja que 

la inversió i el manteniment que hi afegeix l’aerogenerador no compensen el petit 

percentatge d’energia addicional obtinguda. 

 

L’energia solar fotovoltaica es presenta com la solució òptima per al cas de l’illa del Rei, ja 
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que disposa d’un bon assolejament tot l’any. L’energia solar, a més de ser neta i 

silenciosa, precisa d’una infraestructura fàcil d’integrar en l’entorn i requereix un baix 

manteniment. De totes maneres és aconsellable disposar d’un grup electrogen per a 

casos d’emergència, com pics de consum, averies en el sistema o falta d’assolellament 

durant un període important de temps. 

 
2.5.2. Introducció al sistema fotovoltaic. 

El sistema fotovoltaic està format per un conjunt de subsistemes o elements, els quals, 

degudament acoblats, permeten la utilització de l’energia elèctrica obtinguda per 

conversió de la solar. La presència d’alguns d’aquests subsistemes és necessària, mentre 

que d’altres poden estar o no presents, depenent de la configuració o l’aplicació a que 

està destinat el sistema o generador fotovoltaic. 

 

Aquets subsistemes constituents del sistema fotovoltaic són els següents: 

- El subsistema fotovoltaic: element de presència indispensable en qualsevol 

instal·lació fotovoltaica. Integrat per la configuració sèrie/paral·lel de mòduls o 

cèl·lules fotovoltaica i llurs proteccions. S’encarrega de captar l’energia solar i 

transformar-la en energia elèctrica (en corrent continu). 

- El subsistema d’acumulació: consistent en una bateria d’acumuladors connectats 

en configuració sèrie/paral·lel, segons les característiques de dimensionament de la 

instal·lació. Aquest subsistema també és de primordial importància, ja que 

s’encarrega de l’emmagatzematge de l’energia produïda per donar 

subministrament en hores de baixa o nul·la insolació. No seria necessari en 

actuacions molt puntuals, com ara el bombejament d’aigua durant el dia. 

- El subsistema regular o de control: considerant que els circuits electrònics  

s’encarreguen de proporcionar la càrrega adequada a la bateria d’acumuladors, 

evitant sobrecàrregues o descàrregues perilloses per aquesta. El correcte 

funcionament del regulador és molt important per al bon funcionament i la llarga 

vida útil del sistema fotovoltaic. 

- El subsistema de conversió o inversor: consisteix en un convertidor de contínua a 

alterna, per poder gaudir d’un servei en corrent altern que permeti l’ús de qualsevol 

electrodomèstic existent al mercat. També pot consistir en un convertidor corrent 

continu, per variar el nivell de tensió de contínua que es desitja a la instal·lació. 
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Aquest subsistema dependrà del tipus de consum que es vulgui efectuar, ja que si 

no cal un servei d’alterna, l’inversor no seria necessari. 

- Subsistema d’adquisició de dades i monitorització: consistent en els equips de 

mesura i enregistrament necessaris per al seguiment del funcionament de tot el 

sistema. Aquest subsistema és del tot opcional. 

 

Per el cas de l’electrificació fotovoltaica s’acostuma a dotar la instal·lació de tots els 

subsistemes citats. El subsistema d’adquisició de dades és un punt a part, el qual ja 

incorporen molts mòduls de control per a facilitar el seguiment de la instal·lació i la 

detecció d’averies. La figura 2.6. mostra la configuració típica d’un sistema fotovoltaic, 

amb la interconnexió de tots els subsistemes entre sí. 

 

Cal dir que els reguladors existents al mercat ja acostumen a anar proveïts de les 

entrades i sortides necessàries per a la interconnexió de tots els elements del sistema 

fotovoltaic. 

 

 

 
 

Figura 2.6. Diagrama d’un sistema fotovoltaic. (Font: “Energía solar fotovoltaica”, Luis 

Castañar, Edicions UPC). 

 
 

2.5.3. El subsistema fotovoltaic. 

El subsistema fotovoltaic l’integren un o més panells fotovoltaics connectats entre sí. Cada 

un dels quals està constituït per una sèrie de plaques fotovoltaiques que alhora també 

estan interconnectades. Cada placa o mòdul està format per una agrupació de cèl·lules 

solars fotovoltaiques connectades en sèrie i/o paral·lel, i encapsulades entre una làmina 

plàstica per darrera i una coberta transparent (vidre o plàstic) per davant, formant un 
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conjunt estanc tancat per una carcassa metàl·lica que agafa els quatre costats, envoltant 

el conjunt. A la figura 2.7. es mostra la integració d’aquets elements per arribar a formar el 

camp de panells. 

 

 

 
 

Figura 2.7. Constitució del camp de panells fotovoltaics. (Font: “Energía solar 

fotovoltaica” José Mompin, Ed. Marcombo S.A.). 

 

Com ja hem dit, un panell solar està format per la interconnexió de vàries cèl·lules solars 

en sèrie i/o paral·lel, per tal d’adaptar el panell als nivells de tensió i corrent, ja que cada 

cèl·lula pot subministrar de l’ordre de 0,5 volts. Per als panells solars d’unions de silici i 

amb connexions de cèl·lules en sèrie, els valors de tensió per número de cèl·lules ronden 

les 36 cèl·lules per a 12 volts i 72 cèl·lules per a 24 volts.   

 

Cada conjunt de plaques, les quals formen un panell, van subjectes a uns suports, que 

poden ser metàl·lics o de fusta tractada, els quals els proporcionen la inclinació adequada 

i l’estabilitat necessària. Aquets suports poden anar fixats bé sobre el sòl o bé sobre una 

part de l’edifici. A l’hemisferi nord l’orientació dels panells és al sud, mentre que a 

l’hemisferi sud del planeta aquets estan encarats al nord. En quan al valor òptim 

d’inclinació, aquest depèn de la latitud, oscil·lant generalment entre -15º i +15º al voltant 
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d’aquesta, depenent de l’època de l’any (estiu o hivern). Cal dir que existeixen sistemes 

de seguiment del Sol, però aquets són justificables per a centrals solars d’una certa 

magnitud o centres autònoms i no pas per a aplicacions domèstiques o a petita escala per 

el seu elevat cost d’inversió. 

 

2.5.3.1. La cèl·lula fotovoltaica. 

En aquest punt es donarà una idea molt general del funcionament d’una cèl·lula 

fotovoltaica i els diferents tipus de cèl·lules ja que no és l’objectiu d’aquest projecte 

teoritzar sobre l’efecte fotoelèctric, sinó dissenyar de forma didàctica una instal·lació que 

doni solució a un problema real. 

 

El funcionament de la cèl·lula solar es basa en l’efecte fotovoltaic, consistent en la 

interacció de la llum amb un material semiconductor susceptible de generar un corrent 

elèctric. Al ser absorbit un fotó es genera en el seu interior un parell electró-forat. 

L’electró, amb l’energia absorbida del fotó, es desplaça a la banda de conducció de 

l’àtom, deixant un forat que podrà ser ocupat per un altre electró pròxim a ell, i així 

successivament, donant lloc al corrent elèctric. 

 

Els semiconductors en aquestes aplicacions acostumen a estar formats per dues capes 

entre les quals es crea un camp elèctric superficial suficient per separar les càrregues 

elèctriques de diferent signe i crear el corrent elèctric. Els contactes elèctrics a cada 

banda de la oblea són de geometria i característiques especials, recobrint-se totalment la 

cara que no rep radiació amb un o diversos dispositius metàl·lics, mentre que la cara 

exposada als rajos solars està recoberta per un elèctrode metàl·lic en forma de xarxa 

complexa, de manera que permeti el pas d’aquests fins al semiconductor i alhora reculli 

eficientment els portadors de càrrega elèctrica generats a l’interior de la oblea. 
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Figura 2.8. Descripció del efecte de la radiació solar i del mecanisme d’operació d’una 

cèl·lula fotovoltaica. (Font: “Energia solar fotovoltaica”, José Mompín, Ed. Marcombo 

S.A.). 

  

Les figures 2.8. i 2.9. mostren de forma esquemàtica el funcionament d’una cèl·lula solar 

fotovoltaica. 

 

 

 
 

Figura 2.9. Funcionament esquemàtic d’una cèl·lula fotovoltaica sota l’acció de la radiació 

solar. (Font: “Energia solar fotovoltaica”, José Mompín, Ed. Marcombo SA). 

 

Normalment s’utilitza silici (Si) com a material semiconductor (monocristal·lí, policristal·lí o 

bé amorf), que adoptat per un determinat element constitueix una capa de semiconductor 

n (amb excés de càrrega negativa) o p (amb excés de càrrega positiva). La unió PN 

resultant d’aquestes dues capes, amb els corresponents contactes elèctrics, fa possible 
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l’aparició del corrent elèctric quan és il·luminada la capa n. Tot seguit es mostra una 

aproximació de l’estructura exterior d’una cèl·lula solar convencional de silici 

monocristal·lí. Com es pot comprovar, a la part superior s’observa una possible geometria 

de elèctrode corresponent a la cara on incideix la radiació solar. 

 

 

 
Figura 2.10. Representació de l’estructura exterior d’una cèl·lula fotovoltaica convencional 

de Si monocristal·lí. (Font: “Energia solar fotovoltaica”, José Mompín, Ed. Marcombo 

S.A.). 

 

Una cèl·lula solar aïllada proporciona una potència reduïda, de l’ordre de 0,9W, amb una 

tensió d’uns 0,5V i un corrent d’uns 2A. Així doncs, les cèl·lules solars es connecten en 

sèrie por poder formar mòduls o plaques fotovoltaiques amb uns nivells de potència i 

tensió acceptables. A continuació es mostra la característica tensió - corrent d’una cèl·lula 

solar il·luminada, indicant els valors de corrent de curtcircuit (ICS), tensió de circuit obert 

(VOC), així com el punt de màxima potència (Vm,Im), on interessarà treballar. 

 

La figura 2.12. mostra una associació sèrie típica de N cèl·lules solars. Per altra banda, a 

la figura 2.13. es poden observar les característiques individuals així com les conjuntes de 

dues cèl·lules en sèrie il·luminades amb irradiàncies diferents. 
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Figura 2.11. Característica tensió – corrent d’una cèl·lula solar il·luminada. 

 

 

 
Figura 2.12. Associació sèrie de N cèl·lules solars. 

 

 

 
Figura 2.13. Característiques individuals i conjuntes de dues cèl·lules en sèrie 

il·luminades amb irradiàncies diferents. (Font: “Energía solar fotovoltaica”, Luis Castañer, 

Edicions UPC). 
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Les cèl·lules solars es poden dividir en diversos tipus: 

 

1. Silici monocristal·lí: presenta una estructura cristal·lina completament ordenada. 

S’obté de silici pur fos dopat amb bor. Es reconeix per la seva monocromía de color 

blau fosc i metàl·lic. 

 

 
Figura 2.14 Panell solar monocristal·lí. 

 

2. Silici policristal·lí: presenta una estructura ordenada per regions separades. Les 

zones irregulars es tradueixen en una disminució del rendiment. S’obté de la 

mateixa forma que el monocristal·lí però amb menys fases de cristal·lització 

(combinació d’àtoms), i per tant és més econòmic, però també compta amb una 

major concentració d’impureses no desitjades.  

 

 
Figura 2.15 Panell solar policristal·lí. 
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3. Cèl·lules solars de compostos III - IV. S’utilitzen aleacions ternàries com a mètode 

per resoldre el problema de la recombinació superficial i com a camí per al 

desenvolupament d’estructures multiespectrals. Cares de produir, són usades en 

dispositius per a comunicacions òptiques i circuits d’alta freqüència. Cèl·lules de Al 

Ga As, Ga As o monolítiques són vàlides per a dispositius multiespectrals. 

 

4. Cèl·lules solars d’heterounió de compostos II - VI, I – III – VI2 i derivats. Alternativa 

de baix cost i pel·lícula prima. 

 

5. Cèl·lules solars de materials amorfs: presenten un alt grau de desordre i un gran 

número de defectes estructurals en la seva combinació química. El seu procés de 

fabricació és menys costós que els anteriors (es diposita en forma de làmina prima 

sobre vidre o plàstic). Tenen un color homogeni i un fàcil integrabilitat en mòduls. 

Les cèl·lules solars de silici amorf hidrogenat es poden produir massivament sense 

problemes d’escassetat en les matèries primeres. Usades en rellotges, 

calculadores i altres petits aparells electrònics, són de simplificada manufactura i es 

poden aconseguir a un baix cost. Poden ser de pel·lícula prima. Els inconvenients 

són un rendiment inferior al del silici i una progressiva degradació d’aquest 

rendiment davant l’exposició a la radiació solar. 

 

L’ús de cèl·lules de tipus amorf permet adaptar-se a qualsevol superfície i es troben en 

diferents colors, inclús són translúcides en acristalaments. Per contra, la potència  que 

s’obté és inferior a les cèl·lules que utilitzen silici monocristal·lí o policristal·lí. 

 

Els panells amb cèl·lules tipus amorf s’utilitzen en instal·lacions de fotovoltaica 

connectades a la xarxa, ja que permeten una major integració arquitectònica en vivendes i 

edificis. 

 

Les més utilitzades en instal·lacions aïllades són les de silici monocristal·lí per oferir un 

major rendiment. També s’utilitzen en instal·lacions solars connectades a la xarxa, com 

els denominats horts solars.  
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2.5.3.2. El mòdul fotovoltaic. 

Com s’ha introduït, un mòdul fotovoltaic està compost d’un nombre determinat de cèl·lules 

connectades en sèrie i/o paral·lel i muntades en un mateix encapsulat, estanc i resistent. 

 

Les característiques que són subministrades com a informació tècnica d’un mòdul són 

mesurades en condicions d’il·luminació estàndard AM 1.5, una irradiància de 1kW/m2 i 

25ºC de temperatura. Aquests paràmetres estan àmpliament explicats en el capítol 4 

(Estudi de la radiació solar). En aquestes condicions es representen gràficament la corba 

intensitat/voltatge i la corba potència/voltatge. A continuació es mostren unes corbes 

d’exemple: 

 

 
Figura 2.16. Corbes d’exemple: intensitat/voltatge i potència/voltatge. 

 

La corba intensitat/voltatge determina la intensitat de curtcircuit (ICC, punt on la intensitat 

és màxima i el voltatge nul). La corba P/V mostra la potència de pic de la placa, és a dir, el 

punt de màxima potència Wp, on el producte del voltatge per la intensitat és màxim. Els 

fabricants acostumen a subministrar aquestes característiques. El subsistema de panells 

fotovoltaics gaudeix d’una vida llarga, al voltant de 20 anys, un cop transcorreguts aquets 

temps el rendiment es troba cap al 75% de l’inicial. Diferents factors provoquen la pèrdua 

de rendiment dels mòduls, descendint aquest de forma notable entre els 20 i els 25 anys 

de vida. 

 

La temperatura també afecta al rendiment, però en aquest cas de forma recuperable. Això 

significa que els millors rendiments no s’obtenen en els mesos de més insolació (de juny a 

agost), degut a les altes temperatures, sinó en aquells que, gaudint d’una bona insolació, 
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presenten temperatures més baixes, com podrien ser maig o setembre. 

 

Els mòduls es connecten entre sí en sèrie i/o paral·lel, segons interessi, per a obtenir el 

voltatge desitjat així com la potència necessària. La interconnexió dels mòduls s’ha de fer 

de tal manera que s’aconsegueixi el corrent nominal necessari per assegurar l’equilibri del 

sistema. Aquesta intensitat, anomenada Ip, marcarà el nombre de mòduls a connectar en 

paral·lel, i ve donada per l’expressió següent: 

 

                                                       
HPS

IFSIp ⋅
⋅=
24)(                                                         (2.1.) 

On: 

FS: factor de seguretat. 

HPS: hores de pic solar. 

 

El nombre de mòduls, d’unes determinades característiques, connectats en sèrie, 

configuren el nivell de tensió del panell. Per a obtenir la potència desitjada es connecten 

en paral·lel els mòduls necessaris. El mètode per determinar el nombre de mòduls a 

connectar en sèrie i en paral·lel està explicat més detalladament en el punt 5.3.2. del 

present projecte, dins el tema dedicat al dimensionament de la instal·lació fotovoltaica. 

 

Els mòduls fotovoltaics també van dotats d’unes proteccions que eviten la dissipació de 

potència sobre aquest en el cas de baix nivell de radiació solar o de foscor. Aquestes 

proteccions consisteixen en uns díodes que s’apliquen de forma diferent si es tracta d’una 

associació sèrie o bé d’una associació paral·lel. Per fer una breu explicació, es tracta de 

que, en el cas d’un mòdul poc il·luminat dins una associació sèrie, aquest pot quedar 

polaritzat en inversa, causant això una dissipació de potència i per tant un augment de 

temperatura en les seves cèl·lules. Un element de protecció en aquest cas consisteix en 

un díode rectificador entre els terminals del mòdul, de forma que condueixi només quan 

aquest es trobi polaritzat en inversa. Això es fa per a cada mòdul. Entre els dos extrems 

de l’associació sèrie es connecta un altre díode, aquest en sèrie amb la càrrega, per evitar 

que la bateria d’acumuladors es descarreguin a través dels mòduls per culpa dels díodes 

abans esmentats. La figura següent mostra de forma esquemàtica com van connectades 

aquestes proteccions. 
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Figura 2.17. Díodes de protecció i pont. (Font: “Energía solar 

fotovoltaica”, Luís Castañer, Edicions UPC). 

 

En el cas d’un mòdul poc il·luminat dins una associació paral·lel, per evitar l’efecte 

dissipatiu, es col·loca un díode en sèrie amb el mòdul, de manera que aquest quedi 

anul·lat. Això també es fa per a cada mòdul. La figura següent mostra aquest segon cas 

de protecció amb díodes. 

 

 
Figura 2.18. Díodes de protecció en associacions paral·lel. (Font: 

“Energía solar fotovoltaica”, Luís Castañer, Edicions UPC.) 

 

Per protegir les associacions sèrie - paral·lel es combinen els dos mètodes anteriors. 

 
2.5.4. El subsistema d’acumulació. 

2.5.4.1. L’acumulador. 

La intensitat solar en cada punt concret varia al llarg del dia i al llarg de l’any. Això fa 

necessari emmagatzemar l’energia generada per al seu posterior consum. Per a aquest fi 

s’utilitzen els acumuladors estàtics, anomenats també bateries, encara que aquest segon 

terme difereix sensiblement del primer, ja que una bateria resulta de la integració d’un 

seguit d’elements acumuladors. Durant els períodes d’irradiació solar aquests es 

carreguen, entrant en procés de descàrrega quan l’usuari desitgi utilitzar energia elèctrica 

en moments de baixa o nul·la irradiació. Els acumuladors més utilitzats per a les 

aplicacions fotovoltaiques són els de tipus estacionari o els de plom – àcid, ja que 
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disposen de grans capacitats d’acumulació i poden suportar cicles de càrrega i 

descàrrega profunds. També existeixen altres tipus d’acumuladors, com els de níquel – 

cadmi, més apropiats per a altres aplicacions. 

 

La cèl·lula elemental d’un acumulador es compon de dos elèctrodes, consistents en dues 

plaques de plom preparades amb substàncies actives dins l’enreixat d’aquestes. Aquests 

elèctrodes estan submergits en un electròlit format per una dissolució d’àcid sulfúric en 

aigua. A continuació s’expliquen de forma resumida els dos principals processos que 

tenen lloc dins un acumulador: el procés de descàrrega i el procés de càrrega. 

 

- Procés de descàrrega: l’elèctrode positiu o ànode conté òxid de plom (Pb O2) i el 

negatiu o càtode consta de plom en forma esponjosa. Al situar una càrrega (un 

element de consum com pot ser una bombeta) entre ànode i càtode apareix un 

corrent elèctric a través d’ella, produint-se unes reaccions químiques a l’interior de 

l’acumulador, les quals generen un flux d’electrons. En aquestes condicions tant 

l’òxid de plom com el plom són atacats per l’àcid sulfúric, resultant-ne sulfat de 

plom i aigua. Quan la quantitat d’àcid sulfúric és molt baixa i la de sulfat de plom 

tan elevada que recobreix els elèctrodes completament, disminueixen les reaccions 

internes, baixant el nivell de tensió i la intensitat, fins arribar a l’estat de descàrrega. 

L’equació següent (2.2.) mostra la reacció que té lloc durant el procés de 

descàrrega. 

 

                                  OHPbSOPbSOHSOOPbPb 244242 22 ++→++                          (2.2.) 
   (P-)      (P+)         (Electròlit)              (P-)            (P+)      (Electròlit) 

 

A continuació es mostra també la corba de descàrrega típica d’un acumulador de 

plom. 
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Figura 2.19. Corba de descàrrega d’un acumulador de plom. (Font: “Electrónica. 

Enciclopedia práctica”, David López, Ediciones Nueva Lente.) 

 

- Procés de càrrega: l’acumulador rep una tensió d’un generador extern, com poden 

ser les plaques solars, forçant el pas d’un corrent elèctric pel seu interior de sentit 

contrari al del procés de descàrrega. Com a conseqüència el sulfat de plom es 

combina amb l’aigua, alliberant els elèctrodes de plom i d’òxid de plom i tornant a 

l’electròlit l’àcid sulfúric original. Si el procés de càrrega s’expèn més temps del 

necessari per eliminar els sulfats dels elèctrodes, es produirà una sobrecàrrega de 

l’acumulador, començant-se a descomposar l’aigua en oxigen i hidrogen. L’oxigen 

reaccionarà amb el plom del càtode, produint òxid de plom, el qual, al ser atacat 

per l’àcid sulfúric, produirà sulfat de plom. Això és perjudicial per l’acumulador a la 

llarga, per la qual cosa caldrà evitar-ho. L’equació següent mostra la reacció 

química associada al procés de càrrega. 

 

                                   242244 2 HSOOPbPbOHPbOSPbSO ++→++                            (2.3.) 
(P-)             (P+)      (Electròlit)     (P-)      (P+)       (Electròlit) 

 

A més de l’electròlit i les plaques, en els acumuladors s’hi troben altres elements, com són 

el recipient i els separadors. El recipient per a un acumulador immobilitzat pot ser de vidre, 

per permetre una inspecció ocular, o bé d’ebonita, material més resistent. La funció dels 

separadors és la d’evitar el contacte entre les plaques i el recipient, en previsió de 

possibles curtcircuits. En els acumuladors de plom aquests darrers elements acostumen a 

ser de fusta, goma o algun tipus de cautxú. A la figura següent es pot observar la secció 

d’un acumulador amb les seves parts identificatives. 
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Figura 2.20. Secció d’un acumulador. 

 
2.5.4.2. Capacitat de l’acumulador. 

La capacitat en l’acumulador ve determinada principalment per la qualitat d’òxid de plom 

continguda en l’ànode, de forma que pugui combinar-se fàcilment amb l’àcid sulfúric per 

produir sulfat de plom. El plom del càtode ofereix una eficiència major, per la qual cosa no 

presenta cap limitació en quan a la capacitat de l’acumulador. 

 

La capacitat es mesura en ampers·hora (Ah), que expressa el producte del corrent 

mesurat en ampers pel temps mesurat en hores durant el qual l’acumulador pot entregar 

aquest corrent mantenint el nivell de tensió nominal que li correspon. El temps que pugui 

mantenir la càrrega dependrà del corrent demanat, o el que és el mateix, de la potència 

consumida. 

 

Ara bé, la capacitat d’un acumulador depèn del temps de descàrrega, és a dir, del temps 

utilitzat per a descarregar l’acumulador, ja que quan més lentament s’efectuï la 

descàrrega, de més capacitat es disposarà. Així doncs, els fabricants indiquen la capacitat 

en base a un temps determinat, proporcionant en la majoria de casos unes taules 

indicatives de capacitat en funció del temps de descàrrega, com la que es presenta a 

continuació en la taula 2.1. A més, s’ha de tenir en compte que aquestes taules són 

vàlides per a una temperatura de funcionament i després d’un nombre determinat de 

cicles (per exemple, 25ºC i després de 5 cicles). 

 

També, es pot parlar d’energia útil, que és l’energia capaç de proporcionar l’acumulador 
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en una sola descàrrega completa sense arribar als valors límit que el poden deteriorar. 

L’energia útil es mesura en wats·hora (Wh), i és el resultat de multiplicar la capacitat (en 

ampers·hora) per la tensió nominal de descàrrega mesurada en volts. El rendiment d’un 

acumulador es determina dividint l’energia útil entre l’energia de càrrega (la que ha 

d’absorbir l’acumulador per arribar a plena càrrega). En condicions òptimes de càrrega i 

descàrrega  aquest arriba al 95%. 

 

 
CAPACIDADES / CAPACITIES ELEMENTOS 

CELLS 6 h. 12 h. 24 h. 48 h. 72 h. 100 h. 120 h. 240 h. 
SOLAR 190 125 150 155 175 185 190 195 200 
SOLAR 240 160 200 200 225 235 240 245 260 
SOLAR 300 200 230 245 275 290 295 300 315 
SOLAR 400 265 310 330 365 390 395 400 420 
SOLAR 470 310 365 385 430 455 465 475 495 
SOLAR 550 360 425 450 505 530 540 550 580 
SOLAR 650 430 505 535 595 630 650 660 685 
SOLAR 750 495 580 610 685 725 735 750 785 
SOLAR 900 600 700 745 835 880 900 915 970 
SOLAR 1200 800 960 1015 1135 1195 1220 1240 1320 
SOLAR 1500 1010 1190 1260 1410 1485 1525 1545 1640 
SOLAR 1850 1230 1450 1530 1710 1800 1840 1875 1985 
SOLAR 2100 1400 1650 1730 1935 2040 2080 2120 2250 
SOLAR 2500 1670 1950 2000 2320 2450 2500 2545 2700 
SOLAR 3000 2025 2280 2510 2800 2960 3000 3075 3260 
SOLAR 3750 2600 2950 3125 3495 3685 3750 3830 4060 
SOLAR 4400 3000 3500 3680 4120 4340 4400 4500 4780 

 

 

Taula 2.1. Capacitats de distints elements en funció del temps de descàrrega. Valors 

vàlids a 25ºC i després de 5 cicles. (Font: Fulmen Ibérica SA. Compagnie Européene 

d’Accumulateurs). 

 
- Cicle de càrrega i descàrrega. 

Com ja s’ha apuntat abans, durant les hores de més irradiació es produeix la càrrega dels 

acumuladors, mentre que aquests es descarreguen al disminuir o desaparèixer la 

insolació. Aquest procés de càrrega i posterior descàrrega constitueix un cicle. 

 

Els acumuladors utilitzats per a aplicacions fotovoltaiques hauran de suportar cicles diaris 

suaus, períodes estacionals llargs amb baix nivell de càrrega i cicles anuals profunds. A 

l’hora de dimensionar la instal·lació i de calcular la capacitat necessària dels acumuladors 

es tindrà en compte aquest ciclatge, considerant el que s’anomena dèficit anual de 
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càrrega i dèficit diari de càrrega, així com també la càrrega d’emergència. 

 

La vida útil d’un acumulador es pot expressar pel número de cicles que aquest és capaç 

de suportar (ciclatge). Ara bé, aquest número de cicles depèn de la profunditat de 

descàrrega, del temps de descàrrega i del coeficient de recàrrega. Quan més gran és la 

profunditat de descàrrega, o menor el temps de descàrrega, o bé menor el coeficient de 

recàrrega, menor és el nombre de cicles. Aquest fet es pot veure a la figura següent: 

 

 
Figura 2.21. Nombre de cicles en funció de la profunditat de descàrrega. (Font: Fulmen 

Ibérica SA. Compagnie Européene d’Accumulateurs). 

  

Els acumuladors anomenats “estacionaris” són adequats per suportar ocasionalment 

descàrregues profundes i cicles suaus. 

 

- Profunditat de descàrrega. 

La profunditat de descàrrega, com el seu nom indica, es refereix al nivell màxim de 

descàrrega admissible per a no deteriorar l’acumulador, i ve donada en tant per cert 

respecte a la capacitat d’aquest, és a dir, consisteix en un percentatge de descàrrega 

màxim, que per regla general es considera d’un 80%. La capacitat de descàrrega 

dependrà de diversos factors, com són les condicions en que aquesta s’efectuï, l’estat de 

la càrrega o de la temperatura. És molt important evitar la descàrrega excessiva de 

l’acumulador. També és important efectuar periòdicament una càrrega a fons, la qual cosa 

evitarà una degradació prematura de l’acumulador. El sistema de regulació tindrà un 

paper molt important a l’hora d’assegurar aquestes condicions, així com la correcta 
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utilització i el bon dimensionament del subsistema fotovoltaic i de la bateria 

d’acumuladors. 

 

Si es defineix el dèficit anual de càrrega com a Qda, la càrrega d’emergència com a Qem i 

la profunditat de descàrrega com a PD (en tant per 1), la capacitat d’acumulació 

necessària de les bateries vindrà donada per l’equació següent: 

 

                                              )(1
emda QQ

PD
Q +⋅=                                                           (2.4.) 

 

- Autodescàrrega i consum d’aigua. 

Tant l’autodescàrrega com el consum d’aigua són dos fenòmens que es produeixen al 

llarg de la vida útil d’un acumulador, els quals s’hauran de tenir en compte a l’hora 

d’efectuar el manteniment. 

 

Amb el temps, encara que no hi hagi cap càrrega connectada a l’acumulador i per tant no 

es generi cap consum extern, aquest pateix una autodescàrrega. Aquesta autodescàrrega 

és més o menys dèbil però existeix, i es deu a la composició de les aleacions emprades, 

depenent principalment de tres factors: la temperatura, l’edat dels elements i 

l’estratificació de l’electròlit. El fenomen de l’autodescàrrega s’accentua amb la 

temperatura. En un element nou pot assolir valors del 2% a -5ºC; 2,5% a 25ºC; i fins al 

10% a 45ºC. Aquests valors s’arriben a triplicar en un element al final de la seva vida i 

amb una forta estratificació de l’electròlit. 

 

Per altra banda, la naturalesa de les aleacions i la quantitat d’electròlit estableixen el 

consum d’aigua que es produeix durant el procés de càrrega. Aquest consum d’aigua 

també depèn de la tensió de sobrecàrrega, és a dir, la tensió existent en l’últim cicle de 

càrrega, de forma que augmenta junt amb aquesta. La figura següent mostra a mode 

d’exemple el consum anual d’aigua en ml en funció de la temperatura i de la tensió de 

sobrecàrrega. 

 

- Efectes de la temperatura i producció de gasos. 

Com ja s’ha apuntat anteriorment, l’autodescàrrega es fa més acusada al augmentar la 

temperatura. A altes temperatures el rendiment de l’acumulador també disminueix. 
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Per altra banda, en el procés de sobrecàrrega es produeix certa quantitat de gasos, 

generant-se oxigen en l’elèctrode positiu i hidrogen en el càtode, els quals hauran de ser 

evacuats. Aquest factor s’haurà de tenir en compte a l’hora de condicionar la instal·lació, 

ubicant la bateria d’acumuladors en un lloc sec i ventilat, per evitar una possible 

deflagració. 

 

- Nivell o estat de càrrega. 

Durant la descàrrega es poden distingir tres cicles diferenciats en el temps segons 

l’acumulador va adquirint novament les seves propietats. En el primer cicle la tensió puja 

ràpidament al seu valor nominal, en el qual es manté durant la major part del procés de 

càrrega, tornant a pujar de nou fins a assolir la sobrecàrrega, podent arribar a una tensió 

d’uns 2,6V o fins i tot superar-los. El nivell de tensió anterior a la darrera pujada és 

denominat “tensió de flotació” i acostuma estar entre 2,3 i 2,4V. 

 

Durant el procés de descàrrega la tensió es manté pràcticament al voltant dels 2V. S’ha 

de procurar que la tensió baixi per sota dels 1,75V, podent quedar minvada en aquest cas 

la capacitat de recuperació de càrrega de l’acumulador. Mesurant la densitat de l’electròlit 

es pot comprovar si la càrrega descendeix per sota de nivells perillosos. Mesurant també 

la tensió en circuit obert es pot obtenir també el nivell de càrrega de l’acumulador. 

 

2.5.4.3. La bateria d’acumuladors. 

Un acumulador aïllat proporciona una tensió d’aproximadament 2V. Per a obtenir el nivell 

de tensió desitjat, s’hauran de connectar en sèrie tants acumuladors com calgui. Per a 

poder comptar amb un corrent determinat, la connexió es farà en paral·lel. Per augmentar 

la capacitat desitjada de la bateria d’acumuladors s’efectuarà també una connexió en 

paral·lel de tantes associacions sèrie com calgui. 

 

Per exemple, si es compta amb acumuladors de 2V i de 395Ah de capacitat, i es desitja 

disposar d’una bateria de 12V amb una capacitat de 1000Ah, s’haurà de fer el següent: 

 

Es muntarà una graella de 6 elements en sèrie (6x2=12V) i 3 en paral·lel (3x395=1185Ah), 

quedant així garantida la capacitat desitjada amb el nivell de tensió de servei de 12Vcc. 
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2.5.5. El subsistema de control (el regulador). 

La funció del sistema de control, anomenat més comunament regulador (que és l’element 

constitutiu d’aquest sistema), consisteix en gestionar la càrrega i descàrrega de les 

bateries, protegint aquestes tot evitant les sobrecàrregues com les descàrregues 

excessives. En el primer cas l’acció de protecció pot consistir en oferir un camí alternatiu 

al corrent proporcionat pel subsistema fotovoltaic de forma que no segueixi carregant les 

bateries, cas del regulador paral·lel o shunt, o bé en implementar una interrupció del 

circuit de càrrega mitjançant la desconnexió dels mòduls fotovoltaics quan aquestes ja 

estan carregades, cas del regulador sèrie. Aquest segon mètode és millor que el paral·lel, 

ja que no dissipa energia, motiu pel qual és el més estès. Quan les bateries arriben a 

nivells de descàrrega perillosos el regulador desconnecta aquestes de la resta del 

sistema, per evitar la continuïtat en la descàrrega. 

 

El regulador també s’ocupa d’evitar la descàrrega de les bateries a través dels panells en 

èpoques o moments de baixa insolació, durant els quals aquests generen insuficient 

energia. El regulador igualment haurà de protegir contra una possible inversió de la 

polaritat per error de connexió o algun defecte en els equips, així com també adaptar la 

tensió de càrrega a la requerida per la bateria d’acumuladors segons el seu estat de 

càrrega. 

 

Totes aquestes funcions les pot realitzar el regulador mitjançant una lectura instantània de 

l’estat de càrrega de la bateria d’acumuladors. Per a realitzar aquesta mesura s’utilitza la 

tensió en circuit obert, la qual es compara amb una o més tensions de referència. El 

resultat d’aquesta comparació farà que el regulador actuï en el sentit adequat. 

 

Els reguladors existents també es comporten com a indicadors de l’estat de càrrega de les 

bateries, de la intensitat del corrent de càrrega d’aquestes o també del consum. Molts 

equips també acostumen a anar dotats d’alarmes que avisen l’usuari abans d’arribar a 

tallar el pas del corrent, perquè aquest pugui desconnectar els aparells apropiats, 

dosificant o inclús frenant el consum que provoquin. 

 

Un bon regulador, a més, és aquell capaç de fer un seguiment del punt de màxima 

potència, mantenint els mòduls fotovoltaics treballant en aquest punt, independentment de 

la insolació rebuda per aquests i de la temperatura. 
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Altres prestacions poden ser l’opció de seleccionar el tipus de càrrega (a fons o bé 

càrrega en flotació) o el voltatge més convenient a mantenir en funció de la temperatura, o 

bé proporcionar una sortida a través d’un relé quan la bateria es troba en flotació. Aquesta 

darrera opció permet aprofitar els excedents d’energia quan aquests es produeixen. 

 

Alguns equips ja incorporen amb el regulador un sistema d’adquisició de dades, amb 

registre de tots els paràmetres importants així com informació constant a l’usuari de la 

gestió energètica de la seva instal·lació. Els equips més avançats estan dotats d’opcions 

de control domòtic, que utilitzant els paràmetres adquirits permeten programar el 

funcionament de diversos aparells consumidors. 

 

El regulador de càrrega és un component fonamental en una instal·lació fotovoltaica, la 

funció del qual serà garantir una bona protecció i utilització dels acumuladors, fet que 

repercutirà en el baix manteniment i la vida dels mateixos, aconseguint un màxim 

aprofitament de l’energia subministrada per les plaques fotovoltaiques. Un bon sistema de 

regulació i control serà el que compleixi de forma més eficient aquests requisits. 

 
2.5.6. L’inversor. 

Tot el vist fins ara en l’obtenció i acumulació d’energia elèctrica esdevindrà de dubtosa 

utilitat si no permet un màxim aprofitament d’aquesta, facilitant l’ús d’un gran ventall 

d’aparells i electrodomèstics. 

 

És cert que existeixen sistemes d’enllumenat a 12Vdc ó 24Vdc així com algunes més 

aplicacions que també funcionen a corrent continu, però és evident que la majoria 

d’electrodomèstics precisen d’una alimentació a corrent altern sinusoïdal de 230V i 50Hz. 

És interessant doncs, equiparar el subministrament d’energia que pugui oferir un sistema 

fotovoltaic al que ofereix la xarxa comercial, per poder aprofitar realment l’energia elèctrica 

generada sense restriccions importants en la gamma d’aparells a utilitzar. 

 

Per poder disposar d’un servei de corrent altern a 230V i 50Hz a partir del corrent continu 

a una tensió determinada (tal i com treballen la bateria d’acumuladors i el subsistema 

fotovoltaic) s’utilitza l’inversor (o convertidor dc - ac), que s’encarrega de realitzar aquesta 

transformació. 
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És important que l’inversor tingui un màxim rendiment energètic, la qual cosa estalvia 

pèrdues de l’energia generada. 

 

Les principals característiques de l’inversor vindran donades per tres factors: 

 

1. La tensió nominal d’entrada, o sigui, la tensió nominal de la bateria d’acumuladors. 

Aquesta s’extreu del propi regulador, que interconnecta mòduls fotovoltaics, bateria 

d’acumuladors i inversor. 

2. La tensió de sortida, que generalment és de 230Vac i 50Hz. Aquesta tensió de 

sortida es reparteix a través de l’escomesa, el comptador i les proteccions 

habituals, per tot el local. 

3. La potència nominal, que indica la potència màxima que pot entregar l’inversor, 

limitant així el consum màxim  de potència, ve fixada per la potència màxima 

demandada per l’usuari. 

 

Un bon inversor procurarà uns nivells de distorsió de la sortida sinusoïdal el més baixos 

possible, inferiors al 5%. També ha d’oferir una protecció contra sobrecàrregues o 

sobreescalfament, encara que aquesta ha de redundar igualment a l’exterior, en forma 

d’interruptor magnetotèrmic. Igualment un inversor fiable ha d’actuar en prevenció de 

possibles baixades de tensió en les bateries. Una característica interessant també és el 

consum en mode d’espera, que interessa que sigui baix. 

 

2.6. Criteris a seguir a la nova instal·lació. 
2.6.1. Tipus de servei. 

El sistema fotovoltaic abasteixerà  a l’antic hospital militar de dos tipus de servei. Per una 

banda un servei a corrent continu i per l’altre banda un servei a corrent altern. 

 

Tot l’edifici estarà dotat d’un servei de 230V en corrent altern i a 50 Hz, que serà la tensió 

utilitzada majoritàriament. Equipar la instal·lació d’un servei a 230V corrent altern és 

primordial si es vol garantir a l’usuari la utilització d’un ampli ventall d’aparells, és a dir, l’ús 

de corrent altern ve imposat per criteris de comoditat, prestacions i d’estandarització. Un 

dels altres motius importants a tenir en compte per a la utilització de corrent altern a 230V 

és minimitzar les caigudes de tensió als conductors de la instal·lació que constitueixen les 
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diferents línies de l’habitatge, ja que al treballar a aquest nivell de tensió es requereixen 

intensitats menors que les necessàries en cas de fer-ho als nivells de 12, 24 i 48 volts en 

corrent continu, la qual cosa minimitza aquestes caigudes de tensió produïdes als 

conductors de la línia. 

 

Tot i això que acabem de comentar, també es proporcionarà una sortida d’alimentació a 

12Vcc per a usos específics que en pugui fer l’usuari, com per exemple la connexió de 

làmpades de corrent continu, una ràdio o altres aparells preparats per a ser alimentats a 

12Vcc. En concret s’ha previst fer ús d’aquesta sortida per a alimentar el radiotelèfon i 

l’emissora de ràdio que hi haurà a la sala destinada als amics de l’aviació, més 

concretament a la sala 3 del primer pis. D’aquesta forma s’evita haver de fer una segona 

conversió de corrent altern a corrent continu (mitjançant un transformador - rectificador) 

amb les conseqüents pèrdues. S’ha escollit el nivell de tensió de 12V en front al de 24 ó 

48 volts per a l’ample ventall d’aparells de corrent continu que s’alimenten a aquesta 

tensió. Si bé l’alimentació de 12Vcc provoca caigudes de tensió majors als conductors que 

al fer servir 24Vcc ó 48Vcc, ha primat l’avantatge en quan a l’estimació que ofereix el 

primer sobre aquest inconvenient, el qual realment tindrà poca influència ja que l’ús del 

servei a 12Vcc serà minoritari, produint-se la major part del consum a 230Vca i 50Hz. 

 
2.6.2. Ubicació d’aparells de baix consum. 

Un objectiu important d’aquest projecte, a més de la pròpia instal·lació dels panells 

fotovoltaics, consisteix en aconseguir una òptima gestió dels recursos energètics. Això 

implica l’ús d’aparells de baix consum (o màxima eficiència) en la mesura del possible. És 

important, per tant, despertar la concentració dels responsables per a la utilització 

d’aquest tipus d’aparells. 

 

L’aportació d’aparells de baix consum comprèn principalment les lluminàries i els 

electrodomèstics que hi haurà ubicats a la zona del bar. Per a l’enllumenat del recinte 

s’utilitzaran tubs fluorescents i làmpades electròniques de baix consum, les quals 

estalvien fins a un 80% de l’electricitat (una làmpada electrònica de baix consum de 11W 

proporciona la mateixa lluminositat que una bombeta d’incandescència de 60W) i duren 

fins a 10 vegades més que les bombetes tradicionals. 

 

Per altre banda, també s’utilitzaran electrodomèstics de baix consum, en especial 
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frigorífics i congeladors eficients, amb els quals es pot aconseguir fins a un 60% d’estalvi 

de consum elèctric respecte els models clàssics, mantenint o inclús millorant les 

prestacions. Els frigorífics i congeladors eficients, que es troben cada vegada més al 

mercat, han d’incorporar “l’etiqueta energètica”, la qual informa del nivell d’eficiència 

proporcionat per cada aparell. S’han establert set nivells representats per les lletres A, B, 

C, D, E, F i G. Els nivells d’eficiència aconsellats són el A, B ó C, els quals corresponen a 

molt alt, alt i mitjà nivell d’eficiència. 

 

2.6.3. Aplicacions excloses. 

Com s’ha assenyalat al punt anterior, és molt important portar a terme una bona gestió de 

l’energia, és a dir, aconseguir una màxima eficiència en el seu ús. L’energia elèctrica és 

especialment indicada per a totes aquelles aplicacions on es fa insubstituïble. Així doncs, 

l’energia elèctrica acumulada pel sistema fotovoltaic es destinarà a consums 

específicament elèctrics. Quedaran excloses totes les aplicacions que no siguin 

específiques d’aquest tipus d’energia, això vol dir, les aplicacions tèrmiques. 

 

Per  a la calefacció, la cuina i la producció d’aigua calenta s’utilitzarà una altra font 

d’energia més indicada. S’aconsella l’ús de gas (butà o propà) o bé una caldera de gas-oil 

per a la calefacció i l’escalfament d’aigua sanitària. Per a la cuina es pot recórrer al gas 

butà o al gas natural. L’ús de gas o gas-oil per al sistema de calefacció i escalfament 

d’aigua es pot complementar amb la instal·lació de panells termo-solars, els quals 

aprofiten la mateixa font primària, és a dir, el Sol, per a la producció d’aigua calenta. Una 

altra consideració pràctica, ja que quasi totes les sales de l’edifici principal de l’illa està 

dotada de llar de foc, com és habitual en aquests casos, és instal·lar al fons d’aquesta un 

serpentí permetent la circulació d’aigua i el seu escalfament. Això sí, tan sols és 

recomanable fer la instal·lació d’aquest serpentí si es preveu un elevat ús de les llars de 

foc. Naturalment, si s’acaba aplicant aquesta opció, per a aconseguir la màxima eficiència, 

es procurarà un bon aïllament en els trams de canonada oportuns i es prendran les 

consideracions necessàries per a un bon aprofitament del calor generat. 

 

Pel que fa a les dues sales de “bar”, s’aconsella prescindir d’electrodomèstics d’ús no 

essencial ja que el servei que s’oferirà en aquestes sales no serà un servei continu de 

restauració sinó que s’oferirà una mena de “pica pica” quan es realitzin conferències i/o 

exposicions en aquestes instal·lacions. Per això, pel que fa al menjar no es cuinarà 
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pròpiament a l’illa sinó que ja es portarà fet. Així doncs, es prescindirà d’electrodomèstics 

tals com rentavaixelles (que en tot cas seria de tipus bitèrmic, les quals estan dotades 

d’una entrada independent d’aigua calenta, escalfada prèviament per altres mitjans), així 

com també altres petits electrodomèstics (microones, picadores...). 

 

2.6.4. Pautes per a l’estalvi energètic. 

La utilització d’aparells de baix consum i l’exclusió de les aplicacions tèrmiques no es 

reflectiran en uns resultats òptims si no es tenen en compte certes pautes a seguir per a 

aconseguir un estalvi energètic. Aquest punt juntament amb els dos anteriors, són 

essencials per a aconseguir una bona gestió de l’energia. 

 

S’aconsella realitzar els consums més elevats en hores d’alta radiació solar, o sigui, pels 

voltants del migdia. D’aquesta manera el consum es realitzarà directament dels panells 

solars, sense passar per les bateries, evitant pèrdues durant la càrrega i allargant la vida 

de les mateixes. A més, desplaçant els consums a hores de màxima insolació, s’aprofitarà 

el possible excedent d’energia existent en cas d’estar els acumuladors completament 

carregats, excedent que de no consumir-se es perdria. Això significa la utilització 

d’aquests d’aparells d’ús arbitrari, els quals no tenen una hora concreta establerta per al 

seu funcionament, com per exemple la bomba d’aigua. Es procurarà però no fer un ús 

simultani dels mateixos, per no portar l’inversor a treballar a la seva màxima potència o a 

sobrepassar-lo. 

 

En quan a l’enllumenat és òbvia l’avantatge que suposa un aprofitament màxim de la llum 

solar. Per altra banda s’haurà de vigilar de no tenir encesos més llums dels necessaris. 

També, pintar les parets interiors en colors clars millorarà la lluminositat de les estances. 

 

Caldrà situar el congelador i el frigorífic lluny de les zones de calor, així com vigilar el seu 

manteniment indicat en el manual corresponent. A la cuina es procurarà no deixar els 

fogons encesos o innecessàriament alts, així com no obrir moltes vegades la porta del 

frigorífic o del congelador. 

 

L’aïllament de portes i finestres així com la instal·lació de doble vidre ajudaran a optimitzar 

la calefacció. 
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2.6.5. Seguiment de la instal·lació. 

Un cop feta la instal·lació es farà un seguiment de la mateixa, consistent en unes revisions 

periòdiques dels equips i elements que la constitueixen i en el manteniment d’aquests. 

 

2.6.6. Adequació a la normativa. 

La instal·lació del sistema es farà cenyint-se a les normatives existents de baixa tensió, 

adequant-se al reial decret 842/2002 de 2 d’agost de 2002 sobre el Reglament 

Electrotècnic per a Baixa Tensió (R.E.B.T.). 
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3. Estudi de viabilitat. 

A continuació es presenta un estudi comparatiu del sistema fotovoltaic en front al sistema 

convencional i a l’electrificació mitjançant l’ús exclusiu d’un grup electrogen. Aquest estudi 

pretén justificar plenament l’aportació del sistema fotovoltaic com a millor solució per al 

cas del qual s’ocupa aquest projecte, exposat detalladament en el tema 2. 

 

3.1. Cost de l’electrificació aïllada a través de la xarxa. 

L’electrificació a través de la xarxa de zones rurals amb població  disseminada com és el 

cas present, comporta un alt cost. Aquest cost es manifesta bàsicament en dues 

vessants: per una banda la generació d’un cost econòmic important, degut al material 

necessari i a la dificultat implícita en l’estesa de la línia a través del mar; per altra banda 

els perjudicis ecològics i mediambientals ocasionats, a  més del risc d’incendi i d’erosió 

del terreny. 

 

3.1.1. Estudi del cost econòmic. 

Diversos factors influeixen en el cost econòmic que genera la prolongació de la xarxa fins 

a un lloc aïllat. Segons pressupostos que hem pogut localitzar per a instal·lacions aïllades 

ruralment en la província de Catalunya, el cost mitjà per kilòmetre de la línia s’ha situat en 

els 20.000 euros, podent oscil·lar entre els 17.500 i els 42.000 euros. Aquest cost inclou la 

línia, els transformadors i les connexions als habitatges. 

 

Els factors que intervenen en la determinació final del cost d’estesa de la línia són 

principalment els següents: 

 

- El perill topogràfic. 

- El traçat de la línia. 

- Les característiques del terreny. 

- Costos complementaris com poden ser la realització del projecte, el permís 

d’indústria o possibles indemnitzacions a tercers. 

- Altres costos com els derivats d’un pla de protecció o rehabilitació de les zones 

afectades durant l’execució del projecte. 

 

Al cost d’instal·lació s’ha d’afegir l’alt cost de manteniment de la línia, tema conflictiu quan 

es tracta de línies d’una certa llargada, en zones marítimes i de difícil accés. Cal tenir en 
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compte també que s’ha de realitzar un manteniment i una inspecció visual dels elements 

de la línia. El cost de manteniment pot prendre molta rellevància si hi ha un baix índex 

d’aprofitament de la línia, és a dir, si l’usuari realitza un baix consum. 

 

Un altre cost suplementari a tenir en compte és el que pot generar una averia en la línia. 

 

3.1.2. Pressupost de connexió a la xarxa. 

Com s’ha descrit a l’apartat 2.2. (emplaçament), l’illa del Rei es troba situada dins el terme 

municipal de Maó (Menorca) i situada a la badia del port marítim d’aquest mateix terme. 

Es troba a 700 metres en línia recta del nucli urbà del poble d’Es Castell i a 3Km del de 

Maó i s’hi accedeix mitjançant transport marítim. 

 

L’associació d’amics de l’Illa del Rei (els quals són els que realitzen les tasques de 

rehabilitació i manteniment de les instal·lacions) s’ha posat en contacte amb una empresa 

especialitzada en realitzar instal·lacions de xarxes elèctriques submarines per tal de 

realitzar un pressupost. El valor d’aquest pressupost, que tant sols inclou la instal·lació del 

cable submarí, que la empresa els hi ha ofert ha estat del valor de 85.000 euros 

aproximadament.  

 

3.1.3. Impacte ecològic i mediambiental. 

El greu impacte ecològic i mediambiental produït en l’estesa d’una línia elèctrica és 

evident, en especial en zones marítimes, però encara ho seria molt més en zones 

boscoses, ja que en aquest cas es produeix una tala del bosc considerable, tant per obrir 

passadissos pels quals hauria de transcórrer la línia com per habilitar accessos a la zona, 

provocant l’erosió del sòl com a conseqüència directa. La tala d’arbres, així com la 

col·locació de torres o suports elèctrics i cablejat ocasionen un greu impacte visual en 

zones de gran bellesa. Aquesta activitat també té conseqüències per als animals de la 

zona, en especial pels ocells davant el risc de col·lisió amb els cables. 

 

Un altre factor importantíssim pel que fa a la col·locació d’una xarxa elèctrica en una zona 

boscosa és el risc d’incendi forestal, que augmenta de forma automàtica en zones amb 

presència de línies elèctriques, com tristament s’ha pogut comprovar en diverses 

ocasions. 
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Per acabar, si comprovem les xarxes submarines amb aquelles que passen per zones 

boscoses comprovem com les primeres tenen un menor impacte ecològic i 

mediambiental, però l’impacte és existent de totes maneres. 

 

3.2. Limitacions de l’electrificació amb grup electrogen. 

Si bé l’adopció d’un grup electrogen com a recurs per a generar energia elèctrica en el 

medi natural representa una inversió inicial relativament baixa, aquesta opció presenta un 

seguit considerable d’inconvenients, els quals s’exposen a continuació. 

 

Un grup electrogen necessita combustible, el qual és car i ha d’esser transportat. Cal 

comptar també amb el perill potencial que suposa l’acumulació de combustibles volàtils. 

 

El manteniment necessari d’un grup electrogen és relativament elevat i, per tant, car. 

Aquest fet, junt amb el cost del carburant i el transport d’aquest, encareix el cost final de 

funcionament, tal i com s’indica a la segura següent. 

 

 
Figura 3.1. Distribució del cost econòmic per a un grup electrogen (Font: “Électrification 

rurale photovoltaïque”, Commission Eropéene, Direction Générale de l’Energie). 

 

El ràpid envelliment que sol patir el grup presenta un altre inconvenient, ja que acostuma 

a demanar el canvi o bé una profunda revisió al cap de tres anys. 

 

L’ús d’un grup electrogen contamina i genera gasos, a més de produir un important 

impacte sonor, factor a tenir en compte quan és usat en el medi rural. Aquests trets fan 
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del generador a gas - oil un element pertorbador fora dels nuclis urbans. 

 

El grup electrogen és poc eficaç energèticament, ja que del 70 al 80% de l’energia que 

produeix es perd en forma de calor. Aquest reduït índex d’eficiència s’accentua quan és 

usat per cobrir baixos consums, com els produïts per l’enllumenat d’un habitatge. 

 

Al problema de la baixa eficiència s’afegeix la poca flexibilitat. És a dir, a més de limitar la 

potència consumida (factor no tant greu), limita el nombre d’hores de disponibilitat 

d’electricitat, ja que aquesta només es produeix mentre estigui funcionant el motor. Això 

significa poca autonomia, deguda al límit d’hores de funcionament per evitar un 

sobreesforç del motor i un consum considerable de combustible. Aquest fet es podria 

intentar solventar realitzant una càrrega de bateries a través d’un carregador. El 

deteriorament d’aquestes però seria considerable degut a la irregularitat en la càrrega de 

les mateixes. A més, les pèrdues degudes a la doble conversió alterna - continua i 

contínua - alterna farien encara el sistema menys eficient. 

 

3.3. Estudi del sistema fotovoltaic. 

Davant del problema de l’electrificació en un medi aïllat marítimament, el sistema 

fotovoltaic ofereix, tot i les seves limitacions, grans avantatges a tenir en compte, ja que el 

seu cost econòmic no depèn ni del grau d’aïllament ni del nombre d’habitatges a alimentar 

(el fet de donar servei a un edifici aïllat no ho encareix substancialment, com succeeix 

amb la connexió a la xarxa), no porta implícits costos ecològics ni mediambientals i 

presenta un procés d’instal·lació àgil. Un altre aspecte important és la disponibilitat 

d’electricitat les 24 hores del dia que aquest sistema garanteix, gràcies a la bateria 

d’acumuladors. La instal·lació del sistema és relativament ràpida, i la seva estructura 

modular permet adaptar-lo per cobrir majors demandes d’energia. Aquestes 

característiques seran comentades en els apartats que aquí segueixen.  

 

3.3.1. Limitació de potència i consum. 

Tot i els avantatges que ofereix el sistema fotovoltaic presenta unes limitacions, les quals 

es poden controlar amb un adequat dimensionament de la instal·lació i una correcta gestió 

de la mateixa. 

 

La disponibilitat d’energia pot variar depenent de l’estació de l’any i del clima. El consum 



 52 

s’haurà d’adaptar a aquesta disponibilitat d’energia. Això implica un control del mateix, tot i 

que el sistema es calcula per abastir un consum determinat diari. 

 

La potència màxima que es podrà consumir vindrà limitada pel convertidor dc/dc en el cas 

de consum de contínua o bé per l’inversor si el consum s’efectua en alterna. 

 

Aquests factors fan aconsellable l’aportació d’un altre sistema suplementari de suport o 

d’emergència, generalment un grup electrogen. 

  

3.3.2. Aspectes ecològics i mediambientals. 

L’ús d’energies renovables, com és la solar fotovoltaica, assegura un complert respecte 

per a l’entorn. 

 

El sistema fotovoltaic no contamina ni fa soroll, la qual cosa permet una perfecta 

integració en qualsevol indret. No consumeix cap tipus de combustible líquid o sòlid, 

precisament tan sols com a font d’energia primària la radiació solar, ben distribuïda i 

especialment abundant entre els paral·lels 45º nord i 45º sud. És per aquests motius que 

es pot parlar d’una font d’energia “neta” i il·limitada, la qual no provoca una explotació 

contínua del medi natural ni genera residus. Un cop esgotada la vida útil de les bateries i 

de les plaques solars, aquestes són recuperades i tractades per empreses 

especialitzades. Es pot assegurar que a la zona on s’ubiqui una instal·lació fotovoltaica no 

es veuran afectats ni el clima, ni el sòl, ni la hidrologia. 

 

La part més notable visualment d’un sistema fotovoltaic són els mòduls fotovoltaics. Les 

característiques físiques d’aquests elements, així com una adequada instal·lació dels 

mateixos, permet aconseguir un elevat grau d’integració amb l’entorn, alterant de forma 

mínima el paisatge i, en tot cas, de manera no traumàtica. Les conseqüències per a la 

vegetació i la fauna de la zona seran pràcticament nul·les. 

 

Pel que fa al medi social, la instal·lació d’un sistema fotovoltaic en un entorn públic 

presenta una forma d’involucrar a les administracions públiques en el món de les energies 

renovables i per tant involucrar també als ciutadans amb aquestes alternatives 

energètiques 
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L’electrificació fotovoltaica es mostra doncs respectuosa amb l’entorn, aconseguint 

proporcionar una major qualitat de vida a l’usuari i mantenint la total integració d’aquest 

dins del medi natural on es desenvolupa. 

  

3.3.3. Cost econòmic en instal·lacions fotovoltaiques. 

En 30 anys, la tecnologia fotovoltaica ha passat d’utilitzar-se en aplicacions molt 

específiques, principalment en els satèl·lits espacials, a una utilització amplíssima: des de 

l’electrificació d’instal·lacions i habitatges allunyats de la xarxa elèctrica (com és el cas 

tractat en aquest estudi) fins al seu ús massiu en centrals elèctriques fotovoltaiques, 

passant per la seva adopció en petits aparells com calculadores, rellotges, etc... Tant el 

sorgiment d’aquestes demandes creixents com el desenvolupament de noves tècniques 

de fabricació junt amb l’augment de l’eficiència (com també l’aplicació de noves 

tecnologies aplicades a la gestió dels serveis energètics) han contribuït a un lògic i 

considerable descens del seu cost. 

 

Com a dada d’interès val a dir que aquests darrers 30 anys el rendiment de els cèl·lules 

solars ha augmentat del 4% al 20% mentre que els seu cost per Wp (instal·lat) ha baixat 

de 50 dòlars a 4, tal i com reflecteix la figura 3.2. que presentem a continuació.  
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Figura 3.2. Evolució del cost de les plaques fotovoltaiques del 1976 al 1989. (Font: 

“Energia solar fotovoltaica. Conceptes i aplicacions”, Institut Català d’Energia). 
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Un clar avantatge del sistema fotovoltaic és que el seu cost no depèn de la distància a la 

xarxa elèctrica o al nucli urbà més proper, la qual cosa justifica encara més aquest quan 

més aïllat es trobi de la xarxa elèctrica l’habitatge a electrificar, tal i com mostra més 

detalladament la figura 3.3. del punt 3.4 del present estudi. 

 

Fins aquí s’ha fet referència al cost inicial d’una instal·lació fotovoltaica, cal no oblidar 

també la gratuïtat en l’energia consumida a posteriori per l’usuari. 

 

3.3.4. Aspectes lligats a un sistema fotovoltaic. 

El sistema fotovoltaic es presenta com el més avantatjós, ara bé, cal fer menció d’alguns 

aspectes que també influiran en el cost total d’aquest. 

 

Un factor important a considerar és el manteniment necessari dels elements que 

configuren el sistema fotovoltaic. Aquest manteniment comprèn el reemplaçament periòdic 

de les bateries (entre cada 5 i 15 anys, depenent del model i l’ús que se’n faci) així com 

de les plaques fotovoltaiques (entre 20 i 25 anys). Un altre aspecte del manteniment que 

s’ha de tenir en compte és la inspecció periòdica necessària, a executar per un tècnic. Així 

doncs, tenint en compte un cost mitjà de les bateries i dels mòduls solars, i considerant 

una instal·lació de 1000Wp de potència fotovoltaica així com una bateria d’acumuladors 

de 48V amb una vida útil de 15 anys per aquests i de 20 a 25 anys pels mòduls, es pot fer 

una estimació del cost de manteniment i substitució d’aquests elements, el qual ascendeix 

a una xifra situada entre 6600 i 9000 euros cada 10 anys. És d’esperar però, que 

aquestes despeses continuïn anant a la baixa gràcies a l’abaratiment que experimenten 

aquests elements en els darrers anys, degut a l’avanç tecnològic i als millors rendiments 

aconseguits. Sobre el manteniment dels equips i les inspeccions periòdiques necessàries 

se’n parlarà més exhaustivament en el capítol 7 (Manteniment i gestió de la instal·lació). 

 

Un altre factor que no es pot obviar a l’hora de plantejar-se l’adopció del sistema 

fotovoltaic com a solució al problema energètic, és la formació i assessorament 

necessaris que s’haurà de facilitar a l’usuari, tant pel que fa als hàbits de consum com 

proporcionant-li unes nocions sobre el funcionament d’un sistema fotovoltaic, utilització 

dels equips de què disposa a casa seva i manteniment dels mateixos. 
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3.4. Comparació dels tres sistemes. 

Vistos els tres mètodes d’electrificació plantejats, es poden observar unes importants 

diferències entre ells. L’opció més cara és l’electrificació amb connexió a la xarxa, que pot 

costar més de 85.000 euros. Força més econòmica resulta la instal·lació d’un sistema 

fotovoltaic, mentre que l’ús d’un grup electrogen es presenta com l’opció més barata. 

 

La figura 3.3. mostra una relació del cost de connexió a la xarxa en funció de la distància 

fins al transformador més proper, comparant aquesta amb el cost d’una instal·lació 

fotovoltaica segons el consum diari que s’efectuï. 

 

 

 
Figura 3.3. Cost d’electrificació a través de la xarxa en funció de la distància al 

transformador més proper. Comparació amb el sistema fotovoltaic. (Font: “Energia solar 

fotovoltaica. Conceptes i aplicacions”, Institut Català d’Energia.) 

 

La gràfica de la figura 3.3. ha estat elaborada per a una línia aïllada ruralment amb les 

dades aportades per les companyies elèctriques de la Garrotxa (“Estudi d’electrificació 

rural de la Garrotxa: Dèficit i alternatives”). Es pot observar clarament com, en el cas de 

l’electrificació a través de la xarxa, el cost de connexió augmenta de forma important per a 

distàncies superiors als 800 metres fins al transformador més proper. Això és degut a que 

a partir d’aquesta distància cal que la línia sigui d’alta tensió, necessitant material 
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específic, entre aquest un altre transformador per passar a baixa. A partir d’aquests 800m 

(i més acusadament a partir dels 900 metres), i per a consums de 5kWh/dia, surt més a 

compte el sistema fotovoltaic. Aquesta distància s’escurça considerablement per consums 

de 1.300Wh/dia, arribant a poc menys de 400m. 

 

Cal tenir en compte també l’amortització que porta implícita l’aportació d’un sistema o un 

altre. És evident que l’ús d’energies renovables i en concret l’energia solar fotovoltaica 

proporciona una major amortització degut al caràcter gratuït de l’energia primària, en 

aquest cas la del Sol, mentre que tant si s’està connectat a la xarxa com si es fa ús d’un 

grup electrogen, cal comprar l’energia o combustible que es consumirà. En el cas de 

connexió a la xarxa, la companyia no podrà arribar a amortitzar la inversió feta, mentre 

que l’usuari tindrà una despesa permanent per la compra d’energia. En el cas del sistema 

fotovoltaic, l’usuari, de no poder arribar a amortitzar totalment la inversió inicial, sí que 

gaudirà de la gratuïtat a l’hora de disposar de tota l’energia que el sistema pugui 

subministrar.  

 

Des del punt de vista del manteniment, el grup electrogen és el més costós de mantenir 

per part de l’usuari, l’electrificació via xarxa també té un manteniment relativament car per 

part de la companyia, mentre que la instal·lació fotovoltaica necessita d’un manteniment 

més econòmic. 

 

Un altre aspecte important és el respecte pel medi i l’integració a l’entorn que, com ja s’ha 

assenyalat, queda garantit només en el cas d’optar pel sistema fotovoltaic. 

 

3.5. Conclusions. 

Després de contrastar els diferents avantatges i inconvenients dels tres mètodes 

plantejats, s’observa clarament que, per donar servei elèctric de baixa potència com és el 

necessari per una instal·lació d’aquestes circumstàncies, en un medi aïllat i distant de la 

xarxa, el sistema fotovoltaic es presenta com la millor solució. 

 

Encara que el grup electrogen és la solució que necessita una menor inversió inicial, en 

tots els altres aspectes està en clara avantatge davant els altres dos mètodes, quedant 

doncs descartat i recomanant el seu ús com a sistema auxiliar. 
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Així doncs, el sistema fotovoltaic resulta el més avantatjós, tant des del punt de vista 

econòmic (inversió inicial i manteniment) i de prestacions com des de la vessant 

ecològica. Per tant, es descarta també l’opció d’instal·lar un cable submarí ja que el 

pressupost que ha presentat una empresa instal·ladora d’aquest tipus de xarxes és molt 

més elevat que una instal·lació de plaques fotovoltaiques (es veurà més endavant). 
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4. Estudi de la radiació solar.  

A les Illes Balears, l’energia solar en forma de radiació és l’energia renovable més 

abundant i més ben distribuïda. 

 

Com totes les estrelles, el Sol és un gran forn nuclear en el que la massa es converteix en 

energia radiant contínuament, calculant-se en més de 5.000 milions d’anys el temps que 

passarà fins que quedi completament extingit. 

 

D’aquella gran quantitat d’energia radiant, tan sols una petitíssima fracció arriba al nostre 

planeta, encara que representa una quantitat molt gran en comparació amb l’energia que 

necessitem per mantenir la nostra civilització tecnològica. El problema no és la quantitat 

total d’energia disponible, si no les dificultats pel seu aprofitament, donat que aquesta es 

dispersa, repartint-se per tota la superfície de la terra i els oceans. En promig, la quantitat 

d’energia que arriba a la nostra atmosfera exterior equival a una potència de 1,4kW per 

cada m2, quantitat que es redueix al voltant de 1kW quan travessa l’atmosfera i arriba al 

sòl.  

 

La posició de la terra respecte al Sol, fa que un mateix punt de la superfície terrestre pugui 

rebre  els rajos amb una inclinació diferent. Aquesta varia segons l’època de l’any, i per 

tant, l’energia efectiva que incideix en un metre quadrat de superfície horitzontal varia 

constantment. 

 

A l’hivern els rajos del Sol cauen en un angle petit respecte a l’horitzontal, el contrari que a 

l’estiu, en que l’angle és molt major, pudent arribar a la perpendicular en les zones 

properes a l’equador i en els moments centrals del dia. Per aquesta raó, l’energia total 

incident és molt major a l’estiu que a l’hivern i, si considerem l’energia incident en un 

determinat període de temps, per exemple una hora, també és molt major en les hores 

centrals del dia (al voltant del migdia) que en les hores properes al clarejar el dia o a la 

posta de sol. 

 

La distribució espectral de la radiació solar avarca valors de longitud d’ona entre els 

300nm i els 4 µ m. Per aplicacions dins l’atmosfera, aquest es basa en l’espectre solar per 

a aplicacions terrestres, anomenat AM 1,5 (Air Mass 1,5), el qual fa referència al camí 

òptic recorregut pels fotons a l’atmosfera normalitzat quan el Sol és al zenit 
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( 5,1º19,48arccosº19,48 =⇒=α ). La constant solar normalitzada que s’obté per aquest 

espectre és de 1000W/m2. 

 

Els cicles diari i anual anomenats anteriorment, així com la nitidesa de l’aire, influiran en el 

dimensionament, i serà precís comptar amb dades el més fiables possible sobre l’energia 

primària disponible. Això significa que es faran els càlculs en base als valors de radiació 

solar obtinguts per a la situació geogràfica on s’han d’emplaçar els mòduls fotovoltaics. 

 

4.1. Mapa de radiació solar a les Illes Balears. 
4.1.1. Introducció i antecedents. 

És d’imprescindible importància la elaboració d’un mapa de radiació solar de les Balears, 

on es pugui consultar el valor estimat d’aquesta en qualsevol indret. 

 

Ja fa anys que existeixen certes recopilacions de dades a reu de l’estat espanyol, inclús 

treballs interessats per part d’alguns organismes, com poden ser l’Atlas Europeu de 

Radiació (Comissió de les Comunitats Europees), l’Atlas de radiació solar a França 

(Laboratoire d’Energétique Solaire del CNRS) o les dades publicades periòdicament per 

l’Institut Nacional  de Meteorologia. També es disposa de diversos treballs realitzats a 

Catalunya tant a nivell universitari com institucional. Així doncs, fins fa pocs anys ja 

existeixen mapes en els quals apareixen línies d’isoradiació sobre zones d’Espanya, però 

aquests mapes no són realment específics d’un territori en concret i estan elaborats amb 

un número molt limitat de dades. 

 

Per intentar proporcionar informació més exhaustiva sobre la radiació del Sol al territori 

catalanoparlant i part de França, l’Institut Català d’Energia va decidir elaborar un Atlas de 

radiació solar de Catalunya. 

 

A continuació es mostra la taula 4.1., que identifica les estacions considerades en aquest 

estudi. 

 
 

Nº 
 

CODI 
 

POBLACIÓ 
COMARCA 
/ PRIVINCIA 

x 
(Km) 

y 
(Km) 

z 
(m) 

Tipus 
d’aparell 

 
Anys 

 
Font 

1 AGONCI Agoncillo Logroño 55 4700 358 Siap 8 INM 
2 AGULLA Agullana Alt Empordà 487 4693 232 Ph Schenk 1.5 DMA 
3 ALCANA Alcanar Montsià 284 4490 72 Campbell 2.7 DARP 
4 ALCOVE Alcover Alt Camp 345 4569 260 Ph Schenk 0.8 DMA 
5 ALP Alp La Cerdanya 409 4691 1200 Kipp-Zonen 0.8 ICAEN 
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6 AMPOLL L’Ampolla Baix Ebre 305 4517 6 Campbell 1 DARP 
7 AMPOST Amposta Montsià 304 4508 8 Campbell 1 DARP 
8 ANDORR Andorra la 

Vella 
Andorra 378 4708 1100 Kipp-Zonen 4.1 And 

9 BALAGU Balaguer La Noguera 319 4630 235 Campbell 2.8 DARP 
10 BARCEL Barcelona Barcelonés 426 4581 99 Kipp-Zonen 6.4 UB/ICAEN 
11 BELLAT Bellaterra Vallès 

Occidental 
423 4594 120 Kipp-Zonen 1.6 UAB 

12 BISCAR Biscarosse França 143 4914 48 Kipp-Zonen 11.8 MF 
13 CABANE Cabanes Alt Empordà 498 4681 26 Campbell 1.6 DARP 
14 CABRIL Cabrils Maresme 447 4598 120 Casella/ 

Campbell 
4.8 IRTA/DARP 

15 CAMBRI Cambrils Baix Camp 334 4548 24 Campbell 3.7 DARP 
16 CANOS El Canós La Segarra 351 4614 450 Campbell 0 DARP 
17 CARCAS Carcassone França 444 4785 130 Kipp-Zonen 11.9 MF 
18 CASTEL Castelló Castelló 250 4426 51 Kipp-Zonen 2 INM 
19 EMECA Lleida Segrià 302 4610 190 Campbell 3.2 DARP 
20 ESTIMOL La Molina La Cerdanya 413 4687 1500  5 INM 
21 FELIU Sant Feliu de 

Guixols 
Baix 

Empordà 
502 4626 20 Kipp-Zonen 2.3 ICAEN 

22 GIRONA Girona Gironès 485 4649 100 Kipp-Zonen 5.2 ICAEN 
23 GORIZ Broto Osca 254 4726 2215 Siap 6 INM 
24 GRANAD Granadella Les 

Garrigues 
304 4580 528 Campbell 1 DARP 

25 IGUALA Igualada Anoia 385 4604 320 Ph. Schenk 1 DMA 
26 JUNEDA Juneda Les 

Garrigues 
317 4602 275 Ph. Schenk 1.4 DMA 

27 LASENI La Sènia Montsià 269 4502 370 Ph. Schenk 0 DMA 
28 LLANÇA Llançà Alt Empordà 512 4688 20 Kipp-Zonen 1.9 ICAEN 
29 LLEIDA Lleida Segrià 300 4610 199 Siap/Kipp-

Zonen 
1.4 INM/ICAEN 

30 LOGROÑ Logroño La Rioja 49 4720 364 Kipp-Zonen 5.5 INM 
31 MAO Maó Menorca 606 4415 84 Siap 12.9 INM 
32 MALGRA Malgrat Maresme 479 4607 4 Campbell 3.8 DARP 
33 MAMPOS Amposta Montsià 295 4509 10 Ph. Schenk 0 DMA 
34 MANRES Manresa Bages 407 4619 250 Kipp-Zonen 5.9 ICAEN 
35 MARIGN Marignane França 679 4813 8 Kipp-Zonen 11.8 MF 
36 MARTOR Martorell Baix 

Llobregat 
410 4593 79 Ph. Schenk 0.9 DMA 

37 MASBAD Mas Badia Baix 
Empordà 

506 4653 20 Campbell 0 DARP 

38 MASBOV Mas Bové Tarragonès 344 4557 100 Campbell 2.5 DARP 
39 MJULIA Monte Julia Osca 273 4605 300 Campbell 3.3 DARP 
40 MOLINA Molina de 

Aragón 
Guadalajara 94 4522 1056 Siap 4 INM 

41 MONTPE Montpellier França 577 4863 6 Kipp-Zonen 10.8 MF 
42 MVECIA Veciana La Segarra 369 4614 725 Ph. Schenk 1.5 DMA 
43 NOAIN Noain Navarra 110 4736 459 Siap 3 INM 
44 ODEILL Font Romeu França 420 4703 1580 Kipp-Zonen 8.7 CNRS 
45 PALAUT Palautordera Vallès 

Oriental 
453 4616 210 Ph. Schenk 0.9 DMA 

46 PALMA Palma de 
Mallorca 

Mallorca 467 4377 8 Kipp-Zonen 16.7 INM 

47 PAGNLE Palau 
d’Anglesola 

Pla d’Urgell 323 4611 250 Campbell 0 DARP 

48 PAU Pau França 209 4807 185 Kipp-Zonen 11.9 MF 
49 PERPIG Perpinyà França 489 4731 48 Kipp-Zonen 12 MF 
50 RAIMAT Raimat Segrià 290 4615 290 Campbell 5.1 DARP 
51 REUS Reus Baix Camp 342 4557 110 Ph. Schenk 0 DMA 
52 SABADE Sabadell Vallès 

Occidental 
424 4601 200 Ph. Schenk 0.9 DMA 

53 SANPER Sant Pere 
Pescador 

Alt Empordà 508 4668 8 Campbell 3.4 DARP 

54 SARRIA Sarrià de Ter Gironés 484 4651 120 Ph. Schenk 1.6 DMA 
55 SAU Sau Osona 444 4646 440 Yell.Springs 0 AT-LL 
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56 SORT Sort Pallars Sobira 346 4695 700 Kipp-Zonen 3 ICAEN 
57 TARRAG Tarragona Tarragonès 352 4552 20 Kipp-Zonen 4.7 ICAEN 
58 TORRE Caldes de 

Montbui 
Vallés 

Occidental 
429 4603 203 Campbell  DARP 

59 TORTOS Tortosa Baix Ebre 289 4521 53 Kipp-Zonen 5.5 OE 
60 ULLDEC Ulldecona Montsià 285 4490 133 Campbell 3 DARP 
61 VALENC València València 225 4373 40 Fuess/ Kipp-

Zonen 
9.4 INM/UV 

62 VANDEL Vandellós Baix Camp 320 4535 25 Siap 7.9 CNV 
63 VECIAN Veciana La Segarra 369 4614 725 Kipp-Zonen 6.8 ICAEN 
64 VILASE Vilaseca Tarragonès 344 4549 90 Ph. Schenk 1.7 DMA 
65 ZARAGO Saragossa Saragossa 165 4614 258 Siap 4 UZ 
 

Taula 4.1. Estacions de mesura de radiació solar considerades en aquest estudi. (Font: 

“Nou atlas de radiació solar a Catalunya” Joan Esteve. Institut Català d’Energia 1996). 

 

Per a l’obtenció d’unes bones línies d’insoradiació és necessari disposar d’una xarxa 

d’estacions el més densa possible. Tot i que s’ha d’adoptar el criteri d’utilitzar el major 

nombre possible d’estacions i el major nombre possible d’anys per a cada estació, les 

dades recopilades han estat sotmeses a un “procés de depuració” per tal de controlar la 

seva qualitat. 

 

A la pàgina següent es mostra la situació geogràfica de totes les estacions estudiades. Es 

pot observar com una bona part de les estacions es troben ubicades dins del territori de 

Catalunya.  
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Figura 4.1. Situació de les diferents estacions considerades on es mesura la radiació 

solar. (Font: “Nou atles de radiació solar a Catalunya”, Joan Esteve. Institut Català 

d’Energia, 1996.) 
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Qualsevol mesura de camp està exposada a múltiples fonts d’error, les quals es poden 

generar tant en la instal·lació de l’aparell de mesura, com degut al seu mal funcionament o 

durant el processament del senyal obtingut. 

 

La majoria dels piranòmetres són del tipus KIPP, els quals basen el seu funcionament en 

l’efecte termoelèctric. Aquests piranòmetres tenen una sensibilitat de l’ordre de 5pV per 

W/m2, o sigui, que els senyals elèctrics obtinguts seran com a màxim d’uns pocs mV. 

 

Com ja s’ha dit més amunt, existeixen diferents fonts d’error: instal·lació incorrecta, pèrdua 

de transparència de les cúpules protectores durant el funcionament o, en tercer lloc, errors 

en el processament del senyal (corrents paràsits, etc...). També es poden presentar altres 

tipus d’errors deguts a problemes de coordinació de la xarxa o a altres imprevistos. Per 

detectar aquests possibles errors s’ha desenvolupat un sistema de control de qualitat de 

les dades obtingudes, basant-se en l’anàlisi de les sèries de registres en funció de dos 

criteris: coherència temporal i espacial. 

 

El criteri de coherència temporal consisteix bàsicament en descartar els valors 

corresponents a certes èpoques (o inclús descartar l’estació per complet) que divergeixin 

considerablement d’una corba teòrica calculada. Aquesta corba teòrica correspon a 

l’evolució anual de la radiació a nivell del mar en el cas de cel clar, i representa la 

irradiació màxima a una certa latitud en un dia determinat. La forma com s’aplica aquest 

criteri és més complexa que la simple comparació dels valors obtinguts amb els de la 

corba teòrica. Si l’estació en concret es troba a una altitud considerable, les dades 

pràctiques poden ser superiors a les teòriques degut a la menor massa d’aire i a la major 

transparència d’aquest. Si l’estació es troba en una zona de terbolesa atmosfèrica el cas 

és a l’inrevés. Si les dades experimentals només difereixen de les teòriques en certs 

períodes, s’haurà de veure si realment és un error (ombres, etc...) o si realment correspon 

a causes meteorològiques, climàtiques o d’altre tipus. Així doncs, serà essencial fer un 

estudi a fons de quan i sota quines condicions varen ser preses aquestes dades. 

 

En el criteri de coherència espacial s’aplica després de traçar sèries de mapes 

provisionals d’isolínies de radiació. Es considera que estacions molt properes entre elles 

no haurien de mesurar valors molt diferents. Quan es doni el cas, l’estació que prendrà 

com a més fiable serà la que hagi tingut un procés de cal·libració més exhaustiu. En 
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aquest cas però, al igual que succeïa pel criteri temporal, la seva aplicació és més 

complexa que aquestes simples consideracions ja que, per exemple, s’hauran de tenir en 

compte factors tan importants com l’orografia de la zona, possibles activitats industrials o 

també els microclimes existents. 

 

En resum, després d’aplicar els dos criteris de coherència, han estat eliminats alguns 

períodes, anys,  o fins i tot sèries senceres de dades d’algunes estacions. Vuit estacions 

de les considerades inicialment han estat rebutjades per a l’elaboració dels mapes. Un 

cop depurades les dades, el total de valors diaris útils s’han computat en forma d’anys 

equivalents, als quals es fa menció a la taula 4.1.  

 

4.1.2. Mètode de tractament de dades. 

Es disposa d’una quantitat d’informació numèrica considerablement elevada, a partir de la 

qual s’han de confeccionar taules de valors horaris i diaris de radiació. Cal obtenir, a partir 

d’aquestes dades, unes expressions matemàtiques que les representin de forma 

compacta i s’ajustin al seu comportament. Aquestes expressions han de permetre el 

càlcul de la radiació per a cada dia de l’any. 

 

En el tractament de sèries de dades temporals com poden ser radiació solar, temperatura 

ambient o tensió de vapor, així com en altres camps, com dades hidrològiques, ja fa 

temps que es ve aplicant l’anàlisi de Fourier. Al aplicar l’anàlisi de Fourier a sèries 

temporals, com aquí succeeix, s’ha comprovat que únicament l’harmònic anual influeix de 

manera determinant, podent desestimar la resta dels harmònics. Interessarà doncs trobar 

la funció anual tipus, la qual  estima el valor més probable de radiació solar per a 

qualsevol dia de l’any en un punt geogràfic determinat. 

 

La teoria matemàtica emprada en aquest apartat no és l’objectiu del present projecte, 

motiu pel qual aquesta serà obviada. Tan sols es farà una breu descripció del mètode 

utilitzat per a l’obtenció de la funció anual tipus. Aquest mètode s’aplica per a cada una de 

les estacions estudiades i és el que es resumeix a continuació: 

 

Primer es fa una anàlisi de Fourier, any per any, al conjunt de sèries anuals. Aquest 

anàlisi permet desestimar els fenòmens aleatoris per així poder establir una equació 

representativa de cada any a partir de l’harmònic anual. Després d’aquest primer anàlisi 
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es comprova si existeix algun any els valors del qual s’apartin dels obtinguts en la resta 

d’anys de la sèrie. Finalment, a partir d’aquestes equacions representatives de cada any i 

mitjançant l’aplicació d’un mètode de mínims quadrats per a sistemes no lineals, s’obté la 

funció temporal anual tipus: 

 

                                       ( ) 





 −⋅+= ttt iAMVMiRS θ

π
365
2cos                                             (4.1.) 

On: 

i= 1,...,365 

VMt: valor mitjà de la radiació solar (MJ/m2dia). 

θ t: angle de desfasament del t-èssim harmònic (rad). 

AMt: amplitud anual de la radiació solar (MJ/m2dia). 

 

 
Figura 4.2. Esquema del mètode de tractament de dades emprat. (Font: “Atlas de 

radiació solar a Catalunya”, Esteve Mitjà, Institut Català d’Energia, 1.992). 

 

4.1.3. Anàlisi i discussió dels resultats. 
4.1.3.1. Anàlisi de dades de les estacions. 

Un cop fets els càlculs de dades esmentats anteriorment, s’ha passat a realitzar el seu 

tractament. Aquest tractament s’ha fet separadament per a cada una de les estacions 

disponibles. 

 

Per a cada any dels considerats s’ha obtingut un valor mitjà de radiació solar (VM), en 
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MJ/m2dia; una amplitud anual de radiació solar (AM), és a dir, una desviació màxima 

anual del valor mitjà, en MJ/m2dia; un angle de desfasament (θ ), en radiants; i un 

percentatge de variància atribuïda al primer harmònic de la sèrie de Fourier. 

 

A partir d’aquests valors, i aplicant l’anàlisi de Fourier, s’obté VM, AM i el desfasament per 

a l’any tipus. Un cop hom disposa de la funció anual tipus es calculen les mitjanes 

mensuals de radiació solar. Aquestes mitjanes mensuals s’obtenen donant una “i” els 

valors ordinals corresponents als dies de cada mes, i calculant les mitjanes de les 

irradiacions obtingudes per a cada dia del mes en qüestió. 

 

A continuació es mostra la taula que relaciona el valor mitjà anual així com els valors 

mitjans mensuals i els coeficients AM i desfasament per a cada una de les estacions. 

Observis que la VM (mitjana en base anual) se l’anomena “M”, a la AM se la designa com 

“A” i al desfasament com a “B”. 

 
Paràmetres Irradiació solar global diària mitjana (MJ/m2)  

Estació M 
(MJ/m2) 

A 
(MJ/m2) 

B 
(rad) 

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 

AGONCI 14.9 9.6 3.2 6.0 8.7 13.0 17.9 22.0 24.3 24.0 21.2 16.7 11.8 7.7 5.6 
AGULLA 13.5 7.8 3.3 6.6 9.1 12.8 16.7 19.8 21.2 20.6 17.9 14.2 10.2 7.2 5.9 
ALCANA 15.2 8.7 3.3 7.4 10.2 14.2 18.6 22.1 23.8 23.1 20.3 16.1 11.7 8.2 6.7 
ALCOVE 14.7 8.4 3.3 7.2 9.9 13.8 18.1 21.4 23.0 22.3 19.5 15.5 11.2 7.9 6.4 
ALP 15.1 9.0 3.3 7.1 10.0 14.2 18.8 22.3 23.9 23.2 20.1 15.8 11.2 7.7 6.2 
AMPOLL 15.1 9.2 3.3 6.8 9.5 13.7 18.4 22.1 24.0 23.4 20.6 16.2 11.6 7.9 6.1 
AMPOST 14.7 9.0 3.3 6.7 9.5 13.7 18.2 21.8 23.5 22.8 19.9 15.6 11.1 7.5 5.9 
ANDORR 13.8 8.1 3.3 6.5 9.0 12.8 16.9 20.1 21.7 21.1 18.5 14.7 10.6 7.3 5.8 
BALAGU 14.7 10.6 3.3 4.9 8.0 12.8 18.3 22.8 25.1 24.6 21.4 16.4 11.0 6.5 4.3 
BARCEL 14.7 8.8 3.3 6.7 9.3 13.4 17.9 21.5 23.4 22.9 20.1 16.0 11.5 7.9 6.1 
BELLAT 14.9 8.8 3.3 6.9 9.6 13.6 18.1 21.8 23.6 23.0 20.3 16.1 11.6 8.0 6.3 
BISCAR 13.4 9.4 3.3 4.8 7.5 11.8 16.6 20.6 22.6 22.1 19.2 14.8 10.0 6.1 4.2 
CABANE 13.8 8.6 3.4 6.2 9.0 13.1 17.4 20.8 22.3 21.5 18.6 14.4 10.1 6.7 5.3 
CABRIL 15.5 9.4 3.3 6.8 9.6 13.9 18.7 22.6 24.7 24.2 21.4 17.0 12.2 8.3 6.3 
CAMBRI 14.6 8.9 3.4 7.0 10.2 14.4 18.9 22.2 23.4 22.3 19.0 14.6 10.2 6.9 5.8 
CARCAS 13.5 9.2 3.3 5.0 7.7 11.8 16.5 20.4 22.5 22.1 19.4 15.1 10.4 6.5 4.5 
CASTEL 16.0 8.8 3.3 7.9 10.6 14.6 19.1 22.7 24.6 24.1 21.3 17.2 12.7 9.1 7.3 
EMECA 14.5 10.8 3.3 4.8 8.1 13.0 18.5 22.9 25.0 24.3 20.9 15.8 10.3 6.0 3.9 
ESTMOL 14.9 8.4 3.2 7.0 9.3 13.0 17.3 21.0 23.1 22.9 20.6 16.8 12.4 8.8 6.8 
FELIU 14.2 8.5 3.3 6.4 8.9 12.8 17.2 20.7 22.6 22.1 19.5 15.5 11.2 7.6 5.9 
GIRONA 14.1 8.3 3.3 6.7 9.3 13.1 17.3 20.6 22.2 21.7 19.0 15.0 10.9 7.5 6.0 
GORIZ 16.4 7.9 3.4 9.6 12.3 16.1 20.1 23.0 24.2 23.3 20.5 16.6 12.6 9.7 8.6 
GRANAD 14.7 9.8 3.3 5.8 8.8 13.3 18.3 22.3 24.3 23.7 20.6 16.0 11.0 7.0 5.1 
IGUALA 15.0 9.2 3.4 6.9 9.9 14.2 18.9 22.4 24.0 23.1 20.0 15.5 10.9 7.4 5.9 
JUNEDA 15.5 10.2 3.3 6.2 9.2 13.8 19.0 23.3 25.4 24.9 21.8 17.0 11.8 7.7 5.6 
LLANCA 13.3 9.3 3.3 5.1 8.1 12.4 17.2 20.9 22.5 21.7 18.6 14.1 9.4 5.7 4.2 
LLEIDA 15.3 10.7 3.3 5.6 8.9 13.8 19.3 23.7 25.8 25.1 21.7 16.6 11.2 6.8 4.8 
LOGRON 14.4 9.4 3.3 5.8 8.5 12.7 17.5 21.4 23.5 23.0 20.2 15.8 11.1 7.2 5.2 
MAHON 15.7 8.6 3.3 7.8 10.3 14.2 18.6 22.2 24.1 23.7 21.1 17.1 12.7 9.1 7.3 
MALGRA 14.1 8.9 3.4 6.2 9.1 13.3 17.8 21.3 22.9 22.1 19.0 14.7 10.2 6.8 5.3 
MANRES 14.7 9.5 3.3 6.1 8.9 13.3 18.1 22.0 24.0 23.4 20.4 15.9 11.1 7.2 5.4 
MARIGN 15.3 10.3 3.3 5.9 9.0 13.7 18.9 23.2 25.3 24.7 21.5 16.7 11.5 7.2 5.2 
MARTOR 14.4 8.2 3.3 7.0 9.5 13.2 17.4 20.8 22.4 21.9 19.3 15.5 11.3 8.0 6.4 
MASBOV 14.6 9.3 3.3 6.2 9.2 13.5 18.2 21.9 23.7 23.0 20.0 15.5 10.8 7.1 5.4 
MJULIA 14.3 10.0 3.3 5.1 7.9 12.5 17.6 21.8 24.1 23.6 20.7 16.0 10.9 6.7 4.6 
MOLINA 16.6 9.5 3.2 7.7 10.2 14.4 19.3 23.4 25.8 25.6 23.0 18.7 13.8 9.7 7.4 
MONTPE 14.5 9.8 3.3 5.6 8.5 13.0 18.0 22.0 24.1 23.5 20.5 15.9 10.9 6.9 4.9 
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MVECIA 15.2 9.9 3.3 6.3 9.4 13.9 18.9 22.9 24.9 24.1 21.0 16.2 11.2 7.3 5.5 
NOAIN 14.4 9.7 3.2 5.3 7.8 12.0 17.0 21.2 23.7 23.6 21.1 16.7 11.8 7.5 5.2 
ODEILL 15.9 8.6 3.3 8.0 10.6 14.5 18.8 22.4 24.3 23.8 21.2 17.2 12.8 9.2 7.5 
PALAUT 14.6 8.4 3.3 7.0 9.6 13.5 17.8 21.1 22.8 22.2 19.5 15.5 11.2 7.9 6.4 
PALMA 15.6 9.3 3.3 7.2 10.0 14.2 18.9 22.8 24.7 24.2 21.3 16.9 12.2 8.4 6.6 
PAU 12.4 7.6 3.3 5.4 7.6 11.1 15.0 18.1 19.8 19.4 17.2 13.6 9.7 6.6 5.0 
PERPIG 14.1 8.9 3.3 6.0 8.6 12.7 17.2 20.9 22.8 22.3 19.6 15.5 10.9 7.3 5.5 
RAIMAT 14.5 10.7 3.3 4.9 8.3 13.2 18.6 22.9 24.9 24.1 20.7 15.5 10.1 5.9 4.0 
SABADE 13.9 8.6 3.3 6.0 8.5 12.5 16.9 20.5 22.3 21.9 19.2 15.2 10.8 7.2 5.5 
SANPER 13.7 8.5 3.4 6.1 8.9 12.9 17.2 20.6 22.1 21.3 18.4 14.3 10.0 6.7 5.3 
SARRIA 14.2 8.0 3.4 7.3 10.1 13.9 17.9 20.9 22.1 21.2 18.4 14.5 10.5 7.5 6.4 
SORT 14.4 8.9 3.3 6.5 9.3 13.5 18.0 21.6 23.2 22.5 19.6 15.3 10.7 7.2 5.6 
TARRAG 15.5 9.5 3.3 6.9 9.9 14.4 19.2 23.0 24.8 24.1 21.0 16.4 11.6 7.8 6.1 
TORTOS 15.1 8.7 3.3 7.2 9.9 13.9 18.3 21.9 23.6 23.0 20.3 16.1 11.7 8.2 6.5 
ULLDEC 14.5 8.8 3.3 6.4 9.0 13.0 17.5 21.2 23.1 22.7 20.0 15.8 11.3 7.7 5.9 
VALENC 16.2 8.9 3.3 8.1 10.7 14.8 19.3 23.0 24.8 24.3 21.6 17.4 12.9 9.3 7.5 
VANDEL 15.6 9.0 3.3 7.4 10.0 14.1 18.7 22.5 24.4 24.0 21.3 17.1 12.5 8.7 6.8 
VECIAN 15.8 9.8 3.3 7.1 10.2 14.8 19.7 23.6 25.4 24.6 21.4 16.7 11.7 7.9 6.2 
VILASE 15.5 8.9 3.3 7.6 10.5 14.7 19.2 22.7 24.3 23.5 20.5 16.2 11.8 8.3 6.8 
ZARAGO 16.6 10.4 3.2 6.9 9.8 14.4 19.7 24.2 26.6 26.3 23.3 18.5 13.2 8.8 6.5 

 

Taula 4.2. Valors dels paràmetres VM, AM i desfasament per a casa estació, així com els 

corresponents valors de radiació solar mitjana en base mensual. (Font: ”Nou atlas de 

radiació solar a Catalunya”, Joan Esteve, Institut Català d’Energia 1996.) 

 
4.1.3.2. Obtenció dels mapes de radiació solar. 

A partir dels valors mitjans en base anual (VM) s’ha traçat el mapa d’irradiació solar global 

diària mitjana anual. El mateix s’ha fet amb els valors corresponents als 12 mesos de l’any 

per traçar els mapes mensuals. 

 

Per elaborar cada mapa el que s’ha fet és realitzar una taula de colors en funció del nivell 

mig de radiació solar per a cada una de les illes que configuren l’arxipèlag balear. 

 

Observant el mapa d’irradiació solar global diària base a la mitjana anual, es constata que 

els valors mitjos diaris d’irradiació solar a les Balears oscil·len entre els 14,80MJ/m2 a 

l’extrem est i central de Menorca, juntament amb la zona central de Mallorca i els 16MJ/m2 

de les zones exteriors d’Eivissa. La zona que nosaltres hem de tractar, però, és la zona 

est de Menorca, la qual té una mitjana de 14MJ/m2 aproximadament. 

 

A les pàgines següents es presenten aquests mapes d’irradiació solar. Des de la figura 

4.3. a la 4.14 els mapes corresponen a l’irradiació solar global diària mitjana de cada mes, 

mentre que la figura 4.15 mostra l’irradiació solar diària mitjana anual de les illes. 

 

Aquests mapes han estat elaborats per la conselleria de Comerç, Indústria i Energia del 
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Govern de les Illes Balears i per concretament pel PIE (Punt d’informació energètica). 

(Veure annex 1: Mapes de radiació solar a Balears). 

 

4.1.3.3. Observacions finals. 

Com ja s’ha dit abans, els valors mitjos d’irradiació solar global diària a les Balears 

oscil·len entre els 14,80MJ/m2 i els 16MJ/m2, aquestes darrers corresponents a un punt 

singular ja especificat anteriorment. 

 

Cal fer notar també que els valors més alts d’irradiació en base mensual es troben a la 

part sud de Mallorca i especialment d’Eivissa i Formantera. 

 

També resulta d’interès fer notar l’oscil·lació dels valors d’irradiació que es produeixen al 

llarg de l’any, trobant els extrems en els 4MJ/m2 diaris a la part central de Mallorca o els 

5,09MJ/m2 a la part oest i centre de Menorca el mes de desembre, i en els 25MJ/m2 diaris 

a la zona d’Artà (Mallorca) en el mes de juny. 

 

4.2. Elecció de l’estació a utilitzar. 

Si es manca la situació de la instal·lació a electrificar en el mapa (Illa del Rei, dins del 

terme municipal de Maó, Menorca) i es compara amb les ubicacions de les diverses 

estacions de la xarxa, es poden constatar alguns fets significatius. 

 

Per començar, la major proximitat a l’Illa del Rei de l’estació situada a l’aeroport de 

Menorca (també en el terme de Maó) envers les altres de la xarxa. 

 

Observant els mapes mensuals d’irradiació es fa palès que en la majoria l’illa de l’Hospital 

queda dins la mateixa zona d’irradiació que l’aeroport de Menorca. 

 

Si es comparen les alçades sobre el nivell del mar de l’illa i de l’estació de l’aeroport, es 

pot observar que tampoc no difereixen excessivament l’una de l’altra: 69m la primera i 

20m la segona. En tot cas, aquesta diferència només pot representar un petit factor de 

seguretat afegit, al estar l’illa 49 m per sota de l’estació utilitzada, disminuint una mica per 

tant l’índex de claredat del cel. 

 

Un argument més a favor per tal de considerar l’estació de Maó és que, per una banda 
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aporta dades d’un número molt elevat d’anys (12,9 anys, que no està malament, fixem-

nos amb la taula 4.1. de l’apartat 4.1.1. Introducció i antecedents), i per l’altre dir que 

aquestes han estat preses directament per l’ICAEN (Institut Català de l’Energia), la qual 

cosa representa una elevada fiabilitat. 

 

Totes aquestes raons indueixen a prendre els valors de l’estació de l’aeroport de  

Menorca com a òptims per a l’estudi del present projecte. Per tant, sobre aquests es 

treballarà a partir d’ara. 

 

4.3. Radiació solar incident sobre superfícies inclinades. 

Òbviament els rajos solars no arriben perpendiculars a qualsevol punt de la superfície 

terrestre. Es de gran interès poder determinar la quantitat de radiació solar incident sobre 

superfície inclinada per a diferents inclinacions. Els valors de radiació per a cada una 

d’aquestes inclinacions també dependran de l’època de l’any i del moment del dia en que 

es realitzi la mesura. Així doncs, calculant els valors de radiació en funció d’aquestes 

variables, s’escollirà la inclinació òptima per al màxim aprofitament de l’energia solar 

rebuda, és a dir, que faci màxims els valors de radiació. Més endavant es veurà que 

existeix un compromís a l’hora d’escollir aquesta inclinació ja que un mateix angle no fa 

màxims els valors de radiació per a totes les èpoques de l’any. 

 

Arribat aquest punt es considera essencial deixar clars alguns termes: 

- Irradiància: és el flux d’energia rebut per unitat de temps i unitat de superfície, o 

sigui, potència. Generalment es mesura en W/m2. 

- Irradiació: és la quantitat d’energia solar rebuda durant un temps determinat per 

unitat de superfície. S’acostuma a mesurar en MJ/m2 o kWh/m2. 

- Degut a la naturalesa d’aquest estudi també es fa imprescindible parlar del 

concepte d’hores pic solar (HPS): es refereix a la durada en hores d’exposició solar 

amb una irradiància de IKW/m2 (valors estàndard per a aplicacions terrestres) 

necessària per a rebre la mateixa qualitat d’energia que es vol designar. És a dir, si 

un dia té 4 HPS significa que la quantitat total de l’energia del Sol rebuda per metre 

quadrat aquest dia és la mateixa que la rebuda durant 4 hores sota una irradiància 

de IKW/m2. És interessant observar que 1 HPS equival a IKWh/m2 d’energia. A 

cada valor d’inclinació li corresponen unes HPS determinades per un mateix dia, 

les quals expressen la quantitat d’energia captada per a aquesta inclinació. 
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- Constant solar: és la irradiància existent en un pla normal a la direcció dels rajos 

solars en un punt situat a una distància igual a la mitja entre el Sol i la Terra, fora 

de l’atmosfera terrestre. El seu valor és de 1367W/m2. 

- Quan es treballa dins de l’atmosfera de la Terra s’usa l’espectre de referència per a 

aplicacions terrestres (AM 1.5), per la qual s’ha normalitzat la densitat espectral de 

potència a una irradiància de 1000W/m2. 

 

Un cop aclarits aquests termes es pot abordar el càlcul de la radiació solar obre 

superfícies inclinades. 

 

4.3.1. Càlcul de la radiació solar sobre superfícies inclinades. 

Generalment a les estacions radiomètriques es realitza la mesura de la radiació solar 

incident sobre superfície horitzontal. Així doncs, s’haurà de recórrer a un tractament 

matemàtic per a obtenir la radiació sobre superfícies inclinades. L’orientació d’una 

superfície ve determinada per dos angles, que són la inclinació respecte de l’horitzontal i 

l’azimut respecte del sud geogràfic (vàlid per a l’hemisferi nord). 

 

També cal tenir en compte que el valor de la radiació solar incident a nivell del terra és 

inferior al valor de la radiació fora de l’atmosfera (radiació extraterrestre). Això és degut a 

l’absorció dels rajos solars per part de l’atmosfera terrestre i a les condicions 

atmosfèriques de la zona. També s’han de considerar les reflexions produïdes tant per 

fenòmens atmosfèrics com per cossos sòlids més o menys propers, inclús el mateix sòl. 

Per tant, cal parlar de la radiació solar incident sobre una superfície a nivell de terra com 

“radiació global” (IGT), la qual ve donada per la suma de tres components: 

 

                                               RTDTBTGT IIII ++=                                                          (4.2.) 

 

On:  

IBT: Radiació directa. Provinent directament del Sol, sense cap canvi de direcció en la seva 

trajectòria. 

IDT: Radiació difusa. Provinent de tota la volta celeste (excloent el disc solar) com a 

resultat de les reflexions i refraccions dels rajos solars a l’atmosfera. 

IRT: Radiació reflectida o difusa d’aldebo. Provinent de la reflexió dels rajos solars sobre el 
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terra i altres elements dels voltants. Observis que per una superfície horitzontal IRT=0. 

 

En línies generals, els passos a seguir per a l’obtenció de la radiació solar en superfícies 

inclinades seran: 

 

1. Càlcul de la radiació solar extraterrestre sobre superfície horitzontal. 

2. Càlcul de la relació entre la radiació directa en superfície inclinada i la radiació 

directa en superfície horitzontal. 

3. Càlcul del coeficient de terbolesa (o índex de nebulositat), que ve donat pel 

quocient entre la radiació global diària en superfície horitzontal i la radiació solar 

diària extraterrestre en superfície horitzontal. 

4. Càlcul de la radiació solar difusa i la radiació global en superfície horitzontal. 

5. Càlcul dels tres components: radiació directa, difusa i reflectida, i suma d’aquestes, 

per a cada mes de l’any, inclinació i azimut escollits. 

 

Primerament es calcula la radiació solar extraterrestre, és a dir, la qualitat teòrica de 

radiació que incidiria sobre una superfície normal als rajos solars en absència 

d’atmosfera. Aquesta varia cada dia, ja que depèn de la distància Terra - Sol al llarg de 

l’any. 

 

Es considera:  

 

                                       ( )( )0' 8,2cos03344,01 −⋅+⋅= JII oJθ                                            (4.3.) 

 

Essent: 

JIθ : Radiació solar extraterrestre incident sobre una superfície normal als rajos solars. 

Io: Constant solar, de valor 1367W/m2. 

J’: Angle diari, tal que: 

 

                                                 
25,365
º360' JJ ⋅

=                                                                     (4.4.) 

 

J: valor ordinal del dia estudiat, considerant l’ordre dins un any complert. 
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Seguidament es calcula la radiació solar extraterrestre sobre una superfície horitzontal, 

que dependrà de l’angle amb el qual arribin els rajos solars: 

 

                                                 ZjH II θcos0 ⋅=                                                                (4.5.) 

 

IH: Radiació solar extraterrestre sobre superfície horitzontal. 

Zθ : Angle d’incidència dels rajos solars sobre superfície horitzontal. També anomenat 

angle zenital. 

 

Es calcula Zθ  segons: 

 

                                     ωφδφδθ coscoscossinsincos ⋅⋅+⋅=Z                                         (4.6.) 

 

Essent: 

δ : Declinació solar, és a dir, angle format pels rajos solars i el pla de l’equador. Es calcula 

de la forma: 

 

                            ( )( )( )º8,2sinº92,1º2,80sin3978,0arcsin '' −⋅+−⋅= JJδ                              (4.7.) 

 

φ : Latitud del lloc. 

ω : Angle horari. Determinat per les projeccions sobre el pla de l’equador del meridià del 

punt en qüestió i de la recta que uneix els centres de la Terra i el Sol. El seu valor serà de 

0º al migdia, i es troba fent: 

 

                                                     ( )12º15 −⋅= hω                                                             (4.8.) 

H: Hora solar. 

 

Un cop establerta la radiació solar extraterrestre es pot donar pas a l’estudi de les tres 

components: directa, difusa i reflectida. 
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4.3.1.1. Radiació directa. 

La radiació directa es calcula a partir de la relació: 

 

                                                        
Z

BBT II
θ
θ

cos
cos

⋅=                                                       (4.9.) 

 

On: 

IB: Radiació directa sobre superfície horitzontal. Cal tenir en compte que: 

 

                                                         DGB III −=                                                          (4.10.) 

 

On IG i ID també venen donades en superfície horitzontal. L’obtenció de ID es veurà més 

endavant. 

θ : Angle d’incidència de la radiació solar sobre una superfície inclinada, format pel raig 

solar incident i la norma a la superfície. 

 

Es calcula θ  mitjançant l’equació implícita següent: 

 

              
ωαβδ

ωαβφδωβφδ
βαφδβφδθ

sinsinsincos
coscossinsincoscoscoscoscos

sincoscossincossinsincos

⋅⋅⋅+
⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅+

⋅⋅⋅−⋅⋅=
                      (4.11.) 

Essent: 

β : Inclinació de la superfície respecte de l’horitzontal. 

α : Azimut de la superfície (desviació respecte del sud). 

 

4.3.1.2. Radiació difusa. 

Com ja s’ha introduït abans, la radiació difusa dependrà de les característiques de 

transmissibilitat de l’atmosfera. Aquestes varien tant en funció del temps com en funció de 

l’espai, depenent principalment aquest segon factor de la nebulositat i la contaminació 

atmosfèrica. Per a aquest motiu hom es veu obligat a emprar models que aproximin la 

distribució real de la radiació solar difusa. 

 

De tots els models existents, en aquest estudi s’utilitza la versió simplificada de Pérez 
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(1987), el qual contempla l’anisotropia de la distribució de la radiació solar difusa, és a dir, 

la no uniformitat d’aquesta per a tot el cel. Aquest model es revela com el més precís en 

comparació amb altres models, essent validat davant mesures reals per l’Agència 

Internacional de l’Energia (Mc. Kay i Hay, 1987) entre d’altres investigadors. El model de 

Pérez contempla la isotropia de la radiació difusa trencada justament en la zona circular 

que envolta el Sol i en una banda al llarg de l’horitzó. 

 

Aplicant el mètode de Pérez es té que: 

 

                       ( ) ( ) 







⋅+⋅+⋅+⋅−⋅= β

θ
θ

β sin
cos
cos

2
1cos11 '

2
'

1
'

1 FFFII
Z

DDT                          (4.12.) 

 

Recordi’s que IDT és la radiació difusa total i que ID és la radiació difusa en superfície 

horitzontal, l’obtenció de la qual s’explicarà més endavant. Per altra banda F’1 i F’; són uns 

coeficients tals que: 

                                         ZFAFFF θ⋅∈+⋅∈+∈= )()()( '
13

'
12

'
11

'
1                                           (4.13) 

                                        ZFAFFF θ⋅∈+⋅∈+∈= )()()( '
23

'
22

'
21

'
2                                           (4.14) 

 

Prenent Zθ  en radiants i essent F’11 fins a F’23 coeficients desenvolupats a partir de dades 

reals, dependents de l’índex de claredat del cel e, els quals estan relacionats a la taula 

4.3. 

 

    

e màxim F’11 F’12 F’13 F’21 F’22 F’23 
1,056 0,041 0,621 -0,105 -0,040 0,074 -0,031 
1,253 0,054 0,966 -0,166 -0,016 0,114 -0,045 
1,586 0,227 0,866 -0,250 0,069 -0,002 -0,062 
2,134 0,486 0,670 -0,373 0,148 -0,137 -0,056 
3,230 0,819 0,106 -0,465 0,268 -0,497 -0,029 
5,980 1,020 -0,260 -0,514 0,306 -0,804 0,046 

10,080 1,009 -0,708 -0,433 0,287 -1,286 0,166 
∞  0,936 -1,121 -0,352 0,226 -2,449 0,383  

Taula 4.3. Valors dels coeficients del model simplificat d’irradiació difusa de Pérez.     

(Font: “Atlas de radiació solar a Catalunya”, Esteve Mitjà, Institut Català d’Energia 1992.) 
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L’índex de claredat del cel es calcula de la forma següent: 

 

                                                        
D

Z

b
D

I

II
θcos

+
∈=                                                       (4.15.) 

 

I també: 

A: Índex de brillantor del cel, que es calcula segons: 

 

                                                            
oj

D

I
mIA ⋅

=                                                          (4.16.) 

 

On: 

M: Massa òptica relativa de l’aire, depenent del trajecte òptic de la radiació solar a través 

de l’atmosfera terrestre en relació al trajecte òptic quan el Sol és al zenit. Ve donada per la 

funció següent: 

 

                                                         
Z

oP
P

m
θcos

=                                                             (4.17.) 

 

On P/Po és la relació entre la pressió atmosfèrica a nivell del mar i la pressió atmosfèrica a 

nivell de l’estació. Aquesta relació es pot aproximar en funció de l’alçada de l’estació en 

metres sobre el nivell del mar (Z) de la forma: 

 

                                                        8000/Z

o

e
P
P −=                                                           (4.18.) 

 

Per poder obtenir el valor de IQ a que es fa referència en aquest mateix apartat fins fa poc 

s’emprava una correlació desenvolupada per Liu i Jordan (EEUU, 1960), la qual relaciona 

la radiació solar difusa diària amb la radiació solar global diària, les dues en superfície 

horitzontal. Últimament però, i segons es mostra en la nova edició de l’Atlas de radiació 

solar (1996), s’ha observat que s’ajusta més a la zona d’Europa una altra equació, en 

aquest cas lineal, desenvolupada per Page (1986), la qual també relaciona la radiació 
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solar difusa diària amb la global diària, en superfície horitzontal. Aquesta radiació també 

depèn de la radiació solar extraterrestre en superfície horitzontal (IH) i s’expressa segons 

al següent equació: 

 

                                                   







⋅−=

H

G
GD I

I
dcII /                                                    (4.19.) 

 

Amb els valors de c i d determinats a partir de mesures efectuades en diversos lloc del 

món, obtenint: 

c=1 

d=1.13 

 

4.3.1.3. Radiació reflectida. 

La radiació solar reflectida és la que aporta un menor pes específic en la determinació de 

la radiació global. 

 

Aquesta darrera component, designada com IRT depèn de la distribució de la radiació solar 

sobre el terra i altres possibles objectes propers, i la seva reflexió en aquests. Aquesta 

reflexió depèn d’un coeficient mitjà de reflectància del terra (δ ) i la seva distribució es 

considera isòtropa per a tot el terra. La radiació reflectida s’obté mitjançant l’equació 

següent: 

                                                   
2
cos1 BII GRT

−
⋅⋅= δ                                                   (4.20.) 

 

4.3.2. Aplicació a l’estació escollida. 

Pels motius ja exposats en el punt 4.2., s’han considerat les dades aportades per l’estació 

de l’aeroport de Menorca com les més fiables, i sobre les quals ens basarem per a l’estudi 

de radiació solar del present projecte. 

 

Així doncs, s’aplicarà el mètode de càlcul solar per a superfícies inclinades a l’estació de 

Menorca. Consultant la taula 4.1. mostrada anteriorment s’observen les coordenades 

UTM per a aquesta estació, les quals es mostren a continuació: 

 

X=606Km, Y=4415Km, Z=84m 
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Per altra banda, consultant la taula 4.2. es disposa de la mitjana anual i de les mitjanes 

mensuals d’irradiació solar en superfície horitzontal IG els valors de les quals (en MJ/m2) 

són les següents: 

 
Mitja 

anual 

(MJ/m2) 

 

Gen. 

 

Feb. 

 

Mar. 

 

Abr. 

 

Mai. 

 

Jun. 

 

Jul. 

 

Ago. 

 

Set. 

 

Oct. 

 

Nov. 

 

Des. 

15,7 7,8 10,3 14,2 18,6 22,2 24,1 23,7 21,1 17,1 12,7 9,1 7,3 

 

A partir d’aquestes dades inicials s’aplica el mètode exposat en el punt 4.3.1. Primer es 

calcularà la radiació solar normal extraterrestre (Ioj) segons la fórmula (4.3.). Aquesta es 

calcula per a cada mes de l’any, i per fer-ho J pren el valor del dia representatiu de cada 

mes a l’expressió (4.4.): 

 

25,365
º360' JJ ⋅

=  

 

J’ s’introdueix a l’expressió (4.3.) i s’obté la Ioj mitja per a cada mes de l’any. També per a 

cada mes i introduint el valor de J’ s’obté la declinació solar, a partir de la fórmula (4.7.). 

 

A la taula següent ens mostren els valors recomanats del dia representatiu de cada mes, 

així com de la declinació solar i la radiació solar normal extraterrestre obtinguts per a cada 

un d’ells. 
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Mes Dia Nº del dia δ  (graus) Ioj (W/m2) 
Gener 17 17 -20,71 1.411 
Febrer 15 46 -12.81 1.401 
Març 16 75 -1,80 1.382 
Abril 15 105 9,77 1.358 
Maig 15 135 18,33 1.337 
Juny 11 162 23,07 1.325 
Juliol 17 198 21,16 1.322 
Agost 16 228 13,65 1.333 
Setembre 16 259 2,89 1.353 
Octubre 16 289 -8,72 1.377 
Novembre 15 319 -18,37 1.397 
Desembre 11 345 -22,99 1.409 
Taula 4.4. Valors recomanats del dia representatiu de cada mes, declinació solar i radiació 

solar normal extraterrestre, emprats per al càlcul de valors mitjans mensuals de radiació 

solar sobre superfícies inclinades. (Font: “Atlas de radiació solar a Catalunya”. Esteve 

Mitjà, Institut Català d’Energia, 1997). 

 

Per evitar la redundància en les explicacions que segueixen, s’estableix que a partir d’ara, 

tal i com s’ha fet en els passos precedents, els càlculs es repetiran per a tots i cada un 

dels mesos de l’any. 

 

Continuant amb el mètode, es calcula la radiació solar extraterrestre sobre superfície 

horitzontal (IH) a partir de la fórmula (4.5.): 

 

ZojH II θcos⋅=  

 

Es té que IH depèn de la radiació solar extraterrestre en una superfície perpendicular als 

raigs solars (Ioj) i de l’angle d’incidència d’aquests sobre superfície horitzontal, també 

anomenat angle zenital ( zθ ). Ioj ja està calculada, ara cal trobar el valor de zθ . Si es pensa 

en la definició d’angle zenital es pot deduir que aquest varia al llarg d’un mateix dia. 

Efectivament, consultant la fórmula (4.6.) s’observa que aquest depèn de la declinació 

solar (δ ), trobada anteriorment; de la latitud on es troba l’estació (φ ), coneguda; i de 

l’angle horari (ω ), que es calcula segons l’expressió (4.8.) a partir de l’hora solar. 

 

Així doncs, per a calcular (IH) es pren el dia representatiu del mes en qüestió i es divideix 

en hores solars durant l’estona de llum (6 a 7, 7 a 8,...). per a cada hora solar, h prendrà el 
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valor de la mitja, és a dir, de 6 a 7 h=6,5 i així successivament per a totes les hores amb 

irradiació solar. 

 

Per a cada h s’obté un angle horari (ω  utilitzant la fórmula 4.8.). A parir de cada angle 

horari s’obté un zθ  segons l’expressió (4.6.) i un cop es té zθ  es calcula IH per a aquella 

hora. Un cop s’ha seguit aquest procés per a cada hora amb irradiació solar del dia 

representatiu, se sumen tots els valors de les IH horàries, obtenint així la IH global diària 

mitjana del mes estudiat. 

 

                                                      ∑= hiHtotal II                                                            (4.21.) 

 

La taula següent mostra els valors d’irradiació solar extraterrestre diària sobre superfície 

horitzontal, mitjana en base mensual, en MJ/m2 per a una latitud de 42ºN. Aquesta taula 

dóna una idea dels valors precisos que s’obtenen de la fórmula, els quals no arriben a 

divergir d’aquests en més del 2%. 

 

Gen. Feb. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des. 

14,5 19,6 27,0 34,5 39,9 42,2 41,0 36,6 29,4 21,7 15,6 13,0 

Taula 4.5. Irradiació solar extraterrestre diària sobre superfície horitzontal. Font: “Nou 

atlas de radiació solar a Catalunya”. Joan Esteve. Institut Català d’energia, 1996. 

 

A parir de la IH i de la radiació global en superfície horitzontal (Io), extreta de la taula 4.2, 

es troba l’índex de nebulositat (Kt) per a cada mes: 

 

                                                            
h

g
t I

I
K =                                                             (4.22.) 

 

Aquest paràmetre s’utilitza per trobar la relació ID/IG segons l’expressió (4.19). un cop 

trobada la relació ID/IG, aïllant ID de la IG coneguda, s’obté la primera. La taula següent 

mostra els valors de ID, tant de les mitjanes mensuals com de la mitjana en base anual 

d’algunes estacions. 

 

 



 80 

Estació Anual A B Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 

Barcelona 6,0 3,1 3,3 3,2 4,2 5,7 7,3 8,5 9,1 8,8 7,7 6,2 4,6 3,4 2,9 

Manresa 6,4 3,5 3,3 3,3 4,4 6,1 7,9 9,3 9,9 9,6 8,4 6,7 4,9 3,5 2,9 

Sort 5,6 3,1 3,4 2,8 3,9 5,3 6,9 8,1 8,6 8,3 7,3 5,7 4,2 3,0 2,5 

Vecina 5,9 2,9 3,4 3,3 4,4 5,8 7,3 8,4 8,8 8,5 7,4 5,9 4,4 3,4 3,0 

Taula 4.6. Irradiació solar difusa diària mitjana (MJ/m2). Paràmetre A en MJ/m2. Font: “Nou 

atlas de radiació solar a Catalunya”. Joan Esteve. Institut Català d’energia, 1996. 

Tenint en compte que en superfície horitzontal IG=IB+ID també es trobarà la IB diària en 

base mensual per a cada mes tal i com s’ha vist a l’expressió (4.10): 

 

IB=IG-ID 

 

Els càlculs per a superfícies inclinades s’hauran de fer en base a dades horàries, ja que 

per exemple, la radiació directa en superfície inclinada IBT depèn de θ  i zθ  (fórmula 4.9) i 

aquests depenen de l’angle horari ω  entre d’altres variables (fórmula 4.11). 

 

Per poder relacionar els valors diaris de ID i IG amb els valors mitjans mensuals horaris 

s’aplica una metodologia exposada per Liu i Jordan (1960), la qual introdueix uns 

coeficients rd, rg. On  rd és la relació entre les mitjanes mensuals de la radiació solar difusa 

horària i la radiació solar difusa diària incident sobre superfície horitzontal. Rg és la relació 

entre les mitjanes mensuals de la radiació solar global horària i la radiació solar global 

diària incident sobre superfície horitzontal. Aquests dos coeficients varien per a cada hora 

amb irradiació del dia representatiu del mes i es calculen com segueix a continuació: 

 

                                       
ssssen

srd

ωω
π

ω

ωωπ

cos
º360

2
coscos

24 ⋅⋅−

−
⋅=                                             (4.23.) 

 

                                                    ( )ωcos⋅+⋅= barr dg                                                   (4.24.) 

 

On: 

( )º605016,04090,0 −⋅+= ssena ω                                                                                    (4.25.) 

( )º604767,06609,0 −⋅−= ssena ω                                                                                    (4.26.) 
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sω : angle horari corresponent a la posta de Sol. Hi ha una sω  representativa per a cada 

mes. Depèn de la latitud i de la declinació solar corresponent al mes en qüestió, i es 

calcula segons: 

 

                                               ( )δφω tantanarccos ⋅−=s                                                 (4.27.) 

 

Arribat aquest punt, es torna a dividir el dia representatiu del mes en qüestió en hores 

d’irradiació solar, com ja s’ha fet anteriorment. Per al mes a estudiar es calculen  els valos 

de a i b, utilitzant les fórmules (4.27.), (4.25.) i (4.26.). Introduint sω  i el valor de l’angle 

horari ω  per a cada hora a la funció (4.23.), es van obtenint els valors de rd a cada hora i 

els de rg aplicant la formula (4.24.). 

 

Un cop es tenen els valors de rg i rd per a cada hora del dia representatiu ja es poden 

calcular les ID, IG i IB horàries. Recordi’s que encara s’està treballant en superfície 

horitzontal. 

 

Per a cada hora “i” del dia representatiu es té que: 

 

                                                    DIdiàriaDihoràriaD rII ⋅=                                                   (4.28.) 

                                            ihoràriaDihoràriaGihoràriaD III −=                                               (4.29.)  

 

Ara ja s’està en disposició de realitzar els càlculs per a diferents inclinacions. 

 

                                              GIdiàriaGihoràriaG rII ⋅=                                                         (4.30.) 

 

• Càlcul de la radiació directa IBT; 

El valor de IBT es calcularà a partir de la fórmula (4.9.): 

 

Z
BBT II

θ
θ

cos
cos

⋅=  

 

Aquest càlcul es realitzarà també hora a hora, introduint els valors de cada IBThoraria. 
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Cos zθ  ja ha estat calculat anteriorment, utilitzant l’expressió (4.6.). Cos θ  es calcula a 

partir de la fórmula (4.11.), en la qual s’introdueix la declinació solar (δ ) per al dia 

representatiu del mes estudiat, la latitud del lloc (φ ), la inclinació de la superfície receptora 

( β ), l’azimut de la superfície receptora (α ) i l’angle horari (ω ). Observi’s que fixats un 

azimut (α ) i una inclinació ( β ) així com el mes de l’any a estudiar, s’obtindrà una IBT per a 

cada hora amb insolació del dia. 

 

Aquests càlculs es tornaran a fer per a cada mes de l’any variant els paràmetres 

necessaris: declinació i angle zenital (que també depèn de la declinació). Després aquests 

càlculs es repetiran per a diferents valors d’inclinació ( β ) i també per a diferents valors 

d’azimut (α ). D’aquesta manera s’obtenen valors de IBT per a cada hora amb irradiació 

solar corresponents als dies representatius de cada mes, per a cada inclinació o azimut 

determinats. Tots aquests valors es reflectirien en unes taules de radiació directa horària 

en base mensual i anual. 

 

Per a obtenir la IBT diària en base mensual se sumen totes les IBT horàries corresponents 

al dia representatiu del mes en qüestió, amb la inclinació i l’azimut desitjats. O sigui, per a 

cada mes s’obté un valor de IBT diària fent: 

 

                                            ( ) ( )∑= βαβα ,, BThoràriaBTdiària II                                                  (4.31.) 

 

D’aquesta forma es configuren unes taules de radiació solar directa diària en base 

mensual i anual, per a cada inclinació i azimut desitjats. 

 

• Càlcul de la radiació difusa IDT: 

El càlcul de IDT es portarà a terme a partir de la fórmula (4.12.), obtenint també una IDT per 

a cada hora amb insolació. En aquesta fórmula s’introdueixen els valors de ID horària, així 

com la inclinació ( β ), l’angle zenital ( zθ ) i l’angle θ , al igual que s’ha fet amb IBT. En 

aquest cas però, també es precisa d’uns coeficients: F’
1 i F’

2. Aquests coeficients es 

calculen a partir de les fórmules (4.13.) i (4.14.), les quals depenen de diverses variables: 

angle zenital ( zθ ), ja trobat abans; índex de brillantor del cel (A); i els coeficients F’
11 i F’

23 

que alhora depenen de l’índex de claredat del cel (∋ ). 
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Introduint els valors horaris de ID, IB i l’angle zenital ( zθ ) corresponents a cada mes i per a 

cada inclinació ( β ) i azimut (α ), ja coneguts, a la fórmula (4.15.), s’obté l’índex de 

claredat del cel (∋ ) per a cada hora. Un cop conegut ∋  es consulta la taula 4.3., la qual 

proporciona els valors dels coeficients F’
11 i F’

23 que es necessiten. 

 

Per trobar l’índex de brillantor (A) per a cada hora es recorre a la fórmula (4.16.), 

introduint-hi la ID, la radiació solar extraterrestre (Ioj), i la massa òptica relativa de l’aire (m) 

corresponents. Aquesta última (m) depèn de l’angle zenital ( zθ ) i de la relació P/Po segons 

mostra l’expressió (4.17.). La relació de pressions a nivell de mar i a nivell de l’estació 

(P/Po) s’obté introduint l’altitud d’aquesta sobre el nivell del mar, en metres, a la fórmula 

(4.18.). 

 

Un cop realitzats aquests passos ja es poden obtenir les IDT per a cada hora del dia 

representatiu de cada mes, variant els valors d’inclinació ( β ) segons convingui. Tots 

aquests valors es reflectiren en unes taules de radiació difusa horària en base mensual i 

anual. 

 

Per a obtenir la IDT diària en base mensual, se sumen totes les IDT horàries corresponents 

al dia representatiu del mes en qüestió, amb la inclinació desitjada. Per a cada mes s’obté 

un valor de IDT diària, el qual és la suma de les IDT horàries corresponents al dia 

representatiu del mes estudiat, tal i com s’indica a la pàgina següent. 

 

                                             ( ) ( )∑= ihorariaDTdiariaDT II ββ                                                  (4.32.) 

 

Així es tornen a confeccionar unes taules de radiació solar difusa diària en base mensual i 

anual, contemplat cada inclinació desitjada. Cal fer notar que aquestes taules són vàlides 

per a qualsevol azimut. 

 

• Càlcul de la radiació reflectida IRT: 

La radiació solar reflectida és la que té un càlcul més senzill, ja que s’obté directament a 

partir de la formula (4.20.). En aquest cas només cal introduir la inclinació ( β ), el valor de 

radiació global en superfície horitzontal (IG) i un coeficient mitjà de reflectància del terra 
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(δ ). El coeficient de reflectància usat més comunament és de δ =0,2. 

 

Així doncs, per a obtenir la IRT horària en base mensual només cal introduir les tres 

variables abans esmentades a la fórmula indicada. Els resultats per a cada hora, mes i 

inclinació desitjada s’agruparan en unes taules de radiació reflectida horària en base 

mensual i anual. 

 

Per a obtenir la IRT diària en base mensual, se sumen totes les IRT horàries corresponents 

al mateix mes, amb la inclinació desitjada. Per a cada mes s’obtindrà, per a cada valor 

d’inclinació, un valor de IRT diària com a resultat de sumar les IRT horàries corresponents al 

dia representatiu del mes amb la mateixa inclinació: 

 

                                              ( ) ( )∑= ihorariaRTdiariaRT II ββ                                                  (4.33.) 

 

Els resultats obtinguts configuren unes altres taules de radiació solar reflectida diària en 

base mensual i anual, classificant els resultats segons els diferents valors d’inclinació 

escollits. Aquest resultats també són, com en el cas de la radiació difusa, independents 

del valor de l’azimut. 

 

• Càlcul de la radiació global IGT: 

Un cop es disposa dels valors de IBT IDT IRT per a tots els mesos de l’any, amb les 

inclinacions ( β ) i azimuts (α ) escollits, reflectits en les taules corresponents, es pot 

calcular el valor de la radiació global en pla inclinat IGT s’obté com a suma de les tres 

components anteriors. Recordi’s l’expressió (4.2.): 

 

                                                 RTDTBTGT IIII ++=                                                      (4.34.) 

 

S’obtindran dos tipus de taules: 

Les taules de radiació global horària, situant els valors corresponents a la mateixa hora 

del dia representatiu del mateix mes, amb igual inclinació i azimut, de les tres taules 

horàries anteriors. 

 

Les taules de radiació global diària, sumant els valors corresponents al dia representatiu 
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del mateix mes, amb la mateixa inclinació i azimut, de les tres taules diàries anomenades 

abans. 

 

Les taules corresponents a IBT, IDT i IRT no es mostren ja que corresponen a resultats 

intermitjos. Les que sí es mostraran seran les taules de radiació global en superfície 

inclinada (IGT) tant de dades horàries com diàries ja que veritablement són les que aporten 

dades d’interès per al present estudi. Aquestes taules es mostren a l’apartat 4.3.3. No cal 

dir que per a obtenir aquestes taules s’ha utilitzat un programa informàtic, degut a la gran 

quantitat de dades que s’ha hagut de tractar així com del gran nombre d’operacions 

executades, repetitives la majoria. 

 

4.3.3. Taules de dades obtingudes. 
4.3.3.1. Radiació solar diària sobre superfície inclinada. 

En aquest apartat es mostren les taules de radiació diària realitzades per les diferents 

estacions meteorològiques que hi ha en les diferents illes que formen l’arxipèlag balear.  

 

Cada taula mostra els valors d’irradiació solar diària en base mensual per a tots els mesos 

de l’any, així com també els anuals. A continuació tots aquests valors es presenten amb 

valors mitjos, màxims i mínims. Tots ells es veuen reflectits mitjançant una mesura en 

MJ/m2. 

 

Un incís que podem fer respecte aquests valors és el comentar que els valors màxims de 

radiació s’obtenen durant els mesos de juny i juliol (veure Annex 2: Taules de radiació 

diària a Balears). 

 

4.4. Determinació de la inclinació a utilitzar. 

Com ja s’ha assenyalat, la inclinació òptima, és a dir, la que aprofita al màxim la irradiació 

solar, va variant al llarg de l’any. 

 

En un principi s’havia pensat en dotar al sistema fotovoltaic d’una inclinació variable, 

mitjançant uns suports amb ancoratge múltiple que, si bé no podrien variar l’angle per a 

cada mes, si que podrien adoptar 4 inclinacions diferents per a diferents èpoques de l’any. 

Aquesta idea va ser desestimada més tard, ja que està demostrat que l’usuari s’oblida de 

fer els canvis d’inclinació quan toca o bé s’equivoca. A més, igualment s’hauria de 
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dimensionar el sistema segons els cicles diaris de menys irradiació, aconseguint uns 

grans excedents d’energia durant l’estiu, desaprofitats en la seva major part. Així doncs, 

s’ha decidit fer una instal·lació robusta i fiable, que abasteixi l’energia suficient per a 

qualsevol mes de l’any. 

 

Com que l’edifici a projectar és del segle XVIII i té una teulada irregular i de dubtosa 

fermesa (de la qual no seria legal instal·lar els panells solars a sobre d’ella ja que és un 

edifici històric i per tant patrimoni insular), s’ha optat per instal·lar els panells mitjançant 

uns suports a la terra, ja que a més es disposa d’espai suficient. Per aquest motiu s’ha 

pogut triar un azimut de 0º. 

 

Pel que fa a la inclinació, s’han de fer algunes consideracions. Sí es pren una inclinació 

intermitja com ara 45º, els mesos d’estiu s’obtindran uns valors d’irradiació força elevats, 

però els d’hivern aquests es veuran reduïts a quasi la meitat. Si la inclinació és menor 

aquest fet s’accentuarà encara més. D’aquesta forma, per als mesos d’estiu no hi hauria 

cap problema, al contrari, existiria un gran excedent d’energia. En canvi però, per garantir 

un servei suficient per l’hivern s’hauria de sobredimensionar el sistema, augmentant el 

nombre de panells i/o d’acumuladors necessaris. Aquest problema a més, es podria 

agreujar si el consum augmentes durant l’hivern, produït precisament per la disminució 

d’hores de llum. 

 

Com ja s’ha dit, es tracta de garantir una aportació d’energia suficient tot l’any. Un altre 

criteri que s’imposa és minimitzar el nombre de panells i acumuladors necessaris. Per 

tant, tenint en compte els pitjors mesos quedarà coberta la demanda per a la resta de 

l’any, amb un menor però més suficient excedent durant els mesos de major irradiació. 

 

Un cop fetes aquestes consideracions, s’ha pres com a valor òptim d’inclinació el de 60º. 

Aquest angle millora substancialment el nivell d’energia captada per als mesos amb 

menys hores de sol envers angles menors. D’altra banda, l’excedent d’energia durant els 

mesos amb més hores de sol serà menor, però com ja s’ha apuntat, més que suficient. 

Tot això es pot observar consultant les taules de radiació diària de l’apartat 4.3.3.1. D’altra 

banda, aquest angle s’ajusta al criteri aconsellat per diversos autors d’escollir la inclinació 

igual a la latitud del lloc més 15º. Per el cas present: 
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Latitud: 39º 48’ 

39º48’ + 15º = 54º48’ 

Valor que s’aproxima als 60º escollits. 

 

Així doncs, es muntaran els panells amb 0º d’azimut i una inclinació de 60º, obtenint per a 

cada mes de l’any els valors estimats d’irradiació mostrats a la taula 4.3. que presentem a 

continuació: 

 

Mes Radiació global (W/m2/dia) HPS 
Gener 2.835 2,83 
Febrer 3.772 3,77 
Març 5.681 5,68 
Abril 6.028 6,02 
Maig 7.277 7,27 
Juny 7.879 7,87 
Juliol 7.636 7,63 
Agost 7.520 7,52 
Setembre 5.322 5,32 
Octubre 4.894 4,89 
Novembre 3.158 3,15 
Desembre 2.557 2,55 

 

Taula 4.7. Valors radiació solar global per dia típic de cada mes sobre superfície inclinada 

60º i per azimut de 0º, obtinguts per l’estació de l’aeroport de Menorca.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 88 

5. Dimensionament de la instal·lació fotovoltaica. 

5.1. Avaluació de les necessitats energètiques. 

En aquest apartat s’avaluaran les necessitats dels usuaris des del punt de vista energètic. 

A part de fer referència de les necessitats energètiques que fan referència al consum 

elèctric.  

 

Hi ha instal·lat un escalfador d’aigua calenta per a les necessitats d’aigua calenta sanitària 

que són necessàries per a la zona de restauració que hi haurà en l’edifici i per a les 

dutxes. Aquest escalfador és de gas butà. L’aigua calenta serà utilitzada per la neteja i la 

zona del bar. 

 

Seguidament es presenta un estudi dels aparells elèctrics que hi haurà que alimentar. 

 

5.1.1. Descripció dels aparells a alimentar. 

Pel que fa a les lluminàries, aquestes s’alimenten a 230V i 50Hz ja que el consum del 

propi inversor no augmenta significativament junt amb la potència demandada un cop 

aquest està en funcionament. S’utilitzaran lluminàries de tipus LED en tot l’edifici. A la 

planta baixa hi haurà instal·lades làmpades LED de 4W a les sales corresponents a 

exposicions (sales 1, 3, 4, 5 i 6) i als lavabos (sales 15, 16, 19 i 20). A la resta de sales hi 

haurà tubs fluorescents de LED de 11W. Per altra banda, al primer pis hi haurà 

instal·lades làmpades LED de 4W a les sales 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16,17 i 18, i a la resta tubs fluorescents LED de 11W. Pel que fa a l’il·luminació exterior es 

realitzarà mitjançant làmpades LED de 12W.  

 

En principi no s’ha contemplat l’ús de làmpades de corrent continu per dos motius: un és 

evitar les caigudes de tensió que es produiran en els conductors, el segon és que l’edifici 

de l’illa no està dotada d’instal·lació elèctrica per a corrent continu així com tampoc de la 

de corrent altern. Per tant, no surt a compte aquesta instal·lació, que a més repercutiria en 

un increment del consum.  

 

Un frigorífic combinat serà un electrodomèstics de gran importància en un lloc d’aquestes 

característiques on hi haurà una zona destinada a la hostaleria (sales 13 i 14 de la planta 

baixa), la qual cosa és important tenir aquests electrodomèstics per a la conservació 

d’aliments. El frigorífic combinat serà un electrodomèstic d’alta eficiència. 
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També cal alimentar petits electrodomèstics o aparells com són: un televisor, ràdio-casset,  

ordinadors, impressora i projector. L’alimentació d’aquests aparells es farà a 230V i 50Hz. 

 

Es farà ús d’una bomba d’aigua per a omplir un dipòsit amb aigua provinent d’un pou, així 

com d’un grup de pressió per proporcionar la pressió necessària a les canalitzacions 

d’aigua. També cal tenir en compte la bomba de gas-oil, per facilitat el pas d’aquest del 

tanc al cremador de la caldera. En els punts que segueixen es fa una descripció d’aquells 

aparells a utilitzar. 

 

5.1.1.1. Lluminàries. 

Les lluminàries a alimentar són dels següents tipus: 

 

- Tubs fluorescents de LED de 11W. 

Se n’utilitzen a les sales 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 i 18 de la planta baixa i a les 

sales 1, 2, 19 i 20 de la primera planta de l’antic hospital. Aquests tubs fluorescents 

equivalen a la lluminositat d’un tub fluorescent de 18W. 

 

- Làmpades LED de 4W. 

Funcionen a 230V, 50Hz. Aquestes làmpades s’adapten a la majoria de pantalles 

existents i són adequades tant per a ús exterior com interior, resultant aptes per a 

aplicacions a hotels, restaurants, llars i edificis històrics. Aquestes làmpades seran 

instal·lades a la resta de les sales de l’antic hospital.  Les làmpades LED de 4W 

proporcionen una lluminositat equivalent als 25W que pot proporcionar una bombeta 

incandescent. 

 

- Làmpades LED de 12W. 

Aquestes làmpades s’utilitzaran tant al passadís de la planta baixa com al del primer pis. 

Les làmpades LED de 12W proporcionen una lluminositat equivalent als 75W que ens 

proporciona una làmpada d’incandescència de 75W.  

 

S’aconsella utilitzar marques de primera qualitat que compleixin la Normativa Europea. Hi 

ha diverses marques que les comercialitzen oferint una total garantia dels seus productes 

mitjançant una rigorosa adequació a aquesta normativa. Les marques que ofereixen millor 
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relació qualitat - preu són les següents: Philips, Osram... 

 

- Enllumenat d’emergència. 

Totes les sales, tant de la planta baixa com del primer pis, disposaran l’enllumenat 

d’emergència ja que l’edifici és considerat de pública concurrència (ITC-BT-28). Aquest 

enllumenat estarà situat a la part interior de la sala, a sobre de la porta d’entrada. Per altra 

banda, també s’instal·larà enllumenat d’emergència en els passadissos, tant de la planta 

baixa com del primer pis. En total s’hauran d’instal·lar 29 lluminàries al primer pis i 28 a la 

planta baixa, a més de la que estarà ubicada a la caseta de l’inversor.  

 

5.1.1.2. Electrodomèstics de baix consum. 

S’escolliran un congelador i una nevera eficients. Es comprovarà que aquests 

corresponguin als nivells A ó B d’eficiència energètica, consultant l’etiqueta energètica que 

els fabricants incorporen a tots els frigorífics i congeladors eficients. 

 

Algunes de les principals marques que ofereixen electrodomèstics d’alta eficiència 

energètica són Electrolux, Liebherr, Bosch, Fagor o Siemens entre molts altres. 

A continuació es proposa un model a nivell orientatiu, sobre el qual es realitzarà el càlcul 

del consum estimatiu. 

 

- Frigorífic combinat de baix consum nivell A Bosch: 

Marca Bosch 
Model KGN 49P91 
Capacitat neta/ bruta total 403/389 litres 
Poder de congelació 14Kg / 24h 
Consum elèctric  330kWh/any 
Dimensions 200*70*60cm 

 

5.1.1.3. Altres electrodomèstics.  

A continuació segueix una relació de petits electrodomèstics o altres aparells que hi haurà 

presents  a les instal·lacions de l’Illa del Rei. Cada aparell s’acompanya de la seva 

potència nominal. 
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Aparell Potència nominal 
Televisor 70W 
Ràdio-cassette  50W 
Ordinador 100W 
Impressora 90W 
Eixuga mans 1.400W 
Projector 50W 

 

5.1.1.4. Bombes i grup de pressió. 

A més dels electrodomèstics citats, també s’haurà d’alimentar una bomba per a l’extracció 

d’aigua d’un pou, així com la bomba de gas-oil per a la caldera i el grup de pressió 

encarregat de proporcionar la pressió suficient al circuit d’aigua. 

 

L’usuari ja disposa d’una bomba d’aigua submergible de 300W de potència de 230V 

capaç de proporcionar un cabal de 100 litres l’hora fins una alçada de 26m del punt de 

succió. Per a alimentar la caldera es disposarà d’una bomba de gas-oil de 200W de 

potència a 230Vca, que funciona durant unes 2 hores diàries els mesos més freds. Per tal 

de poder proporcionar la pressió suficient al circuit d’aigua s’utilitza un grup de pressió de 

250W de potència que funciona també a 230Vac capaç de procurar un cabal de 1.400 

litres l’hora. Aquest grup és important especialment per a dotar de pressió suficient el 

circuit d’aigua calenta. 

 
5.1.2. Càlcul del consum previst. 

Arribat aquest punt es procedeix al càlcul del consum que es preveu a la instal·lació. 

Primer es realitzaran els càlculs per separat de diferents consums segons la seva 

naturalesa, per així finalment fer una estimació del consum total a cobrir pel sistema 

fotovoltaic. 

 

Per realitzar el càlcul d’un consum en un espai determinat, es tindran en compte les dades 

següents: potència de l’aparell a alimentar, nombre d’unitats d’aquest aparell en servei, i 

temps de funcionament mig d’aquestes unitats, en hores o fracció d’hora. El consum es 

calcularà de forma diària i es diferenciaran dos tipus del mateix: consum hivernat i consum 

estiuenc. S’assignarà el consum tipus hivern als mesos compresos entre octubre i abril i el 

consum estiu als mesos que van del maig al setembre. 
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5.1.2.1. Càlcul del consum de les lluminàries. 

Tot seguit es passarà a realitzar el càlcul del consum diari produït per les lluminàries. En 

el càlcul d’aquest tipus de consum s’ha intentat fer una aproximació el més realista 

possible sense escatimar hores d’ús, donats la regularitat, el caràcter de necessitat 

essencial i el pes específic que aquest presenta en el consum total. 

 

El càlcul del consum de les lluminàries es fa en base diària degut a l’ús regular 

d’aquestes. A causa de la diferència d’hores de llum segons l’època de l’any, es distingirà 

entre dos tipus de consum mig: l’hivernal i l’estiuenc. 

 

A continuació es mostra una taula amb la relació de lluminàries a alimentar en funció de la 

sala on s’obicaran, la seva potència, el nombre d’aquestes, el nombre mig d’hores de 

funcionament a l’hivern, el nombre mig d’hores de funcionament a l’estiu, el consum mig 

diari hivernal i el consum mig diari estiuenc. 

 

A continuació presentem la taula 5.1. Consum diari de les lluminàries. 
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A aquests càlculs hi ha que afegir-hi el consum de l’enllumenat d’emergència (necessàris 

ja que l’edifici de l’illa és de pública concurrència i així ho estipula la ITC-BT-28) que 

s’instal·larà a l’edifici i també de l’enllumenat i el d’emergència de la caseta que on hi 

haurà els equips (inversor, bateries...). 

 

També hem de sumar-hi els dos tubs fluorescents de 36W ubicats a la caseta dels equips 

(caseta de l’inversor). Per tant el total de lluminàries serà: 

 

 CONSUM HIVERN (Wh) CONSUM ESTIU (Wh) 

Enllumenat planta baixa 3.148 3.028 

Emergències planta baixa 940,8 940,8 

Enllumenat primer pis 2.200 1.876 

Emergències primer pis 974,4 974,4 

Enllumenat caseta equips 36 36 

Emergències caseta equips 33,6 33,6 

TOTAL 7.332,8 6.888,8 

Taula 5.2. Consum de les lluminàries. 

 

5.1.2.2. Càlcul del consum d’electrodomèstics d’ús regular. 

En aquest punt realitzarem el càlcul del consum previst degut als electrodomèstics o altres 

aparells d’ús regular, és a dir, que funcionen durant un temps més o menys estable a 

diari. En aquest apartat també s’hi inclouen els electrodomèstics eficients que compleixen 

aquestes especificacions. En queden exclosos però la bomba de gas-oil, el grup de 

pressió i la bomba d’aigua, els consums dels quals seran tractats més endavant. 

 

A continuació es presenta una taula anàloga a la del punt anterior, diferenciant també 

entre consum hivernal i consum estiuenc. 
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Aparell Potència 
(W) 

Unitats Hores 
hivern 

Hores 
estiu 

Consum: 
hiv. (Wh) 

Consum: 
est. (Wh) 

Televisor 70 2 1 3 140 420 
Radio-cassette 50 1 1 3 50 150 
Ordinador 100 6 6 8 3.600 4.800 
Impressora 90 1 0.1 0.25 9 22,5 
Projector 150 6 5 7 4.500 6.300 
Eixuga mans 1.400 8 0,5 0,5 5.600 5.600 
Frigorífic 
combinat de 
baix consum 

150 1 * * 904 904 

Total (Wh) 14.803 18.196,5 
Taula 5.3. Consum diari d’electrodomèstics d’us regular. 

 

(*): El consum diari del frigorífic combinat eficient és el proporcionat pel fabricant. Els 

aïllaments en aquest tipus d’electrodomèstics són d’una gran eficiència, procurant unes 

pèrdues d’energia molt baixes, la qual cosa permet un considerable acostament dels 

consums hivernal i estiuenc. De totes maneres i degut al mateix ús dels electrodomèstics, 

podria considerar-se que el consum pot augmentar sensiblement els mesos d’estiu. 

 

Els temps diaris de consum equivalent considerats en aquest punt s’han escollit tirant 

sensiblement cap a l’alça, per evitar un dimensionament perillosament just del sistema, la 

qual cosa portaria a una cobertura de les necessitats globals de l’usuari poc satisfactòria. 

 
5.1.2.3. Càlcul del consum de les bombes i del grup de pressió. 

A continuació s’estudia el consum diari estimat produït per la bomba d’aigua, la bomba de 

gas-oil i el grup de pressió. 

 

La bomba d’aigua s’utilitza per extreure aigua potable d’un pou i omplir un dipòsit. La 

bomba de la caldera de gas-oil és necessària per a assegurar el subministrament de 

combustible per a la caldera durant els mesos d’hivern. El grup de pressió, com el seu 

nom indica, proveeix el circuit d’aigua de la suficient pressió per el seu òptim 

funcionament, garantint també el funcionament del calefactor de gas butà. Aquest grup es 

fa necessari al donar subministrament des d’un dipòsit i no des de la xarxa. 

 

Per al càlcul del consum provocat per la bomba d’aigua s’han de tenir en compte diverses 

dades. Una és el consum d’aigua diari, i l’altre el cabal que pot proporcionar la bomba. 
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Primer és necessari calcular el consum total diari d’aigua previst. Per aquest motiu s’ha de 

tenir en compte el nombre de persones que el provoquen. A partir d’uns valors estimatius 

de consum unitari per dia de cada persona, es pot calcular el consum total diari, el qual es 

reflecteix a la taula següent: 

 

 

Consum Consum unitari Nombre Consum hivern 
Persones 40L (*) 40L/persona 
Reg del jardí 0,5L/m2 100m2 50L 
Total(L/dia) (**) 
Taula 5.4. Consum hivernal d’aigua. 

 

(*) Nota: el consum d’aigua durant l’hivern serà molt variable, ja que dependrà molt del 

nombre de visitants que rebi la instal·lació. Això serà en funció del nombre de visitants que 

rebi l’illa, en funció del nombre de conferències que es facin, etc. 

 

(**) Si suposem que hi hagi 30 persones cada dia, llavors el consum total d’aigua durant 

l’hivern serà d’aproximadament 1.250 litres. 

 

Els 40 litres de consum diari d’una persona inclouen tots els usos que directa i 

indirectament fa l’aigua en una instal·lació d’aquest tipus de local, com poden ser la 

utilització dels lavabos, dutxes o la neteja d’estris de la cuina. 

 

Cal tenir en compte que durant l’estiu s’arriba a produir un increment en el consum d’aigua 

del 35 al 40% aproximadament en habitatges, però en un lloc com l’Illa del Rei suposarem 

també d’un 40% ja que es pot obtenir un augment considerable de visitants (al ser 

temporada alta en el turisme) i també perquè el jardí necessitarà un major consum 

d’aigua.  Així doncs, aplicant un augment del 40% al consum hivern, s’obté el consum 

total diari d’aigua a l’estiu. 

 

Per tant, el consum total d’aigua a l’estiu serà de  1.750L/dia. 

 

La bomba utilitzada per a l’extracció d’aigua del pou té una potència de 300W i és capaç 

de donar un cabal de 1.000 litres l’hora salvant un desnivell de 26m. Així doncs, ja es pot 

calcular el temps diari de funcionament de la bomba: 
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- Per un dia d’hivern: 

1.250L a raó de 1000L/h. Temps de funcionament = 1,25hores. 

 

- Per un dia d’estiu: 

1.750L  a raó de 1000 L/h. Temps de funcionament = 1,75 hores. 

 

Continuant amb el consum d’aigua, cal observar que aquest també suposa un consum 

elèctric addicional, produït pel grup de pressió. El grup de pressió instal·lat posseeix una 

potència de 250W i s’alimenta a 230V dotant el circuit d’aigua de l’edifici de la pressió 

suficient a raó de 1.400L/h. Seguidament es passa a calcular el temps de funcionament 

diari del grup de pressió: 

 

- Per a un dia d’hivern: 

1.250L a raó de 1.400L/h. Temps de funcionament = 0,893 hores. 

 

- Per a un dia d’estiu: 

1.750L  a raó de 1.400L/h. Temps de funcionament = 1,25 hores. 

 

Pel que fa a la caldera de gas-oil, aquesta s’alimenta mitjançant una bomba de gas-oil de 

200W de potència a 230V la qual funciona un promig de 2 hores diàries els dies de més 

fred, ocasionant d’aquesta manera un consum només hivernal. 

 

Aparell Potència 
(W) 

Unitats Hores 
hiv. 

Hores 
est. 

Consum 
hiv. (Wh) 

Consum 
est. (Wh) 

Bomba 
d’aigua 

300 1 1,25 0.737 375 525 

Grup de 
pressió 

250 1 0,893 0.526 223,25 312,5 

Bomba 
de gas-oil 

200 1 4 - 800 - 

Total (Wh) 1.398,25 837,5 
Taula 5.5. Consum diari de les bombes i el grup de pressió. 
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5.1.2.4. Càlcul del consum mig diari. 

Amb les dades de que es disposa ja es pot realitzar el càlcul del consum mig d’un dia 

típic. Aquest dia típic es diferencia depenent si és tipus hivern o bé tipus estiu. 

 

Per realitzar aquest càlcul es realitza la suma de tots els consums que hem calcular als 

apartats 5.1.2.1. Càlcul del consum de les lluminàries, 5.1.2.2. Càlcul del consum 

d’electrodomèstics d’ús regular, 5.1.2.3. Càlcul del consum de les bombes i del grup de 

pressió. 

 

Per tant, el consum total mig diari és: 

Aparells CONSUM HIVERN (Wh) CONSUM ESTIU (Wh) 

Lluminàries 7.332,8 6.888,8 

Electrodomèstics 14.803 18.196,5 

Bombes i grup de pressió 1.398,25 837,5 

TOTAL 23.534,05 25.922,8 

Taula 5.6. Càlcul del consum mig diari 

 
5.2. Avaluació de l’energia disponible. 

Per a poder determinar l’energia solar disponible cada mes de l’any, es consulta el capítol 

4 sobre radiació solar. D’aquestes dades s’ha extret la taula 4.7 de l’apartat 4.4, de 

radiació solar sobre superfície inclinada obtinguda per als valors d’inclinació i azimut 

escollits, és a dir, 60º per a la primera i orientació sud (azimut 0º). Aquesta taula 

proporciona les HPS (hores pic solar) diàries per a cada mes de l’any, els valors de les 

quals es recorden a continuació. 
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Mes Radiació global (W/m2/dia) HPS 
Gener 2.835 2,83 
Febrer 3.772 3,77 
Març 5.681 5,68 
Abril 6.028 6,02 
Maig 7.277 7,27 
Juny 7.879 7,87 
Juliol 7.636 7,63 
Agost 7.520 7,52 
Setembre 5.322 5,32 
Octubre 4.894 4,89 
Novembre 3.158 3,15 
Desembre 2.557 2,55 
Taula 5.7. Radiació diària estació de l’aeroport de Menorca. 

 

Així doncs, l’energia disponible es presenta en forma d’HPS per a un dia típic de cada 

mes. Els valors d’HPS estan directament relacionats amb l’energia generada i 

corresponen als kWh generats durant un dia. 

 

A continuació s’haurà d’escollir un dia tipus sobre el qual basar-se a l’hora de realitzar els 

càlculs per a tot l’any. El valor d’HPS aquí escollit repercutirà en el disseny del sistema, ja 

que quan més elevat es prengui el valor típic de HPS, es tendirà a necessitar menys 

mòduls, sobredimensionant el subsistema d’acumulació com a contrapartida. Si per el 

contrari es pren un valor més baix d’HPS, la capacitat necessària dels acumuladors serà 

menor, necessitant però un major nombre de mòduls fotovoltaics. 

 

Els valors d’HPS a escollir acostuma a trobar-se entre el menor dels HPS típics mensuals 

i el valor mig anual d’HPS en base mensual. Per al cas aquí plantejat el valor menor de 

HPS típic mensual té per valor 2,55HPS (corresponent al mes de desembre) i el valor mig 

anual correspon a 5,37HPS. 

 

Es prenen un HPS proper al mig anual, però sensiblement a la baixa, per cobrir millor els 

mesos d’hivern i rebaixar en el possible la capacitat necessària dels acumuladors, sense 

haver d’augmentar excessivament el nombre de mòduls a instal·lar. 

 

Es considera un HPS de 5. 

 

Un cop determinada la configuració del sistema i en funció d’aquesta, es calcularà 
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l’energia total subministrada cada mes de l’any. Aquests càlculs es faran a l’apartat 

següent de dimensionament dels equips. 

 
5.3. Dimensionament dels equips. 

5.3.1. Determinació del nombre i potència dels elements de la instal·lació 

fotovoltaica.  

En aquest punt es calcularà la potència fotovoltaica necessària per a poder generar 

l’energia suficient per a la majoria de dies de l’any. Un cop calculada la potència 

necessària es decidirà quins mòduls utilitzar així com el nombre d’aquets. 

 

En el càlcul de la potència fotovoltaica necessària es realitza en base a l’energia 

demandada en un dia típic, és a dir, el consum d’un dia típic. A l’apartat 5.1.2.4. s’ha 

establert el consum mig diari en dos tipus de consum: el consum hivernal i el consum 

estiuenc. En el nostre cas ens decantarem pel consum estiuenc ja que és més elevat que 

l’hivernal i per tant és el cas en que ens trobarem la situació més desfavorable. Per tant la 

potència mitja diària que tindrem en compte per realitzar els càlculs és: 25.922,8Wh. 

 

Anem doncs a iniciar els càlculs per determinar el nombre de mòduls que necessitarà la 

nostra instal·lació: 

 

En primer lloc hem de calcular el corrent màxim que la instal·lació en funció de la potència 

màxima i del banc de bateries. 

 

El valor calculat del consum hi ha que augmentar-lo per a poder mantenir un consum 

acceptable a la instal·lació. Aquest augment es denomina marge de seguretat. Un valor 

típic és el 20%, encara que depenent de la bibliografia consultada pot indicar valors 

diferents (10, 15 ó 25%). Depenent del dissenyador de la instal·lació o del tècnic que és 

qui decideix el valor del marge de seguretat, encara que també es pot no tenir en compte.  

 

A continuació es calcula el consum màxim (Imàx), en funció del valor del consum màxim de 

la instal·lació (Iinst_màx). A més, es mostra l’equació per a un marge de seguretat del 20%: 

 

diaAh
V
P

I
bateria

máx
máxinst /11,080.1

24
8,933.25

_ ===  
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diaAhIIII máxinstmáxinstmáxinstmáx /13,296.111,080.12,12,1%20 ___ =⋅=⋅=⋅+=  
 

El sistema però, no presenta un funcionament ideal, la qual cosa significa que s’hauran de 

tenir en compte les pèrdues provocades en alguns elements de la instal·lació, o el que és 

el mateix, el rendiment corresponent d’aquests elements. Existeixen diferents tipus de 

pèrdues que afecten al rendiment total del sistema, les quals es detallen a continuació: 

- KA: Pèrdues degudes a l’autodescàrrega diària de la bateria, donada a 20ºC. 

Agafarem el valor del 5% per defecte. 

- KB: pèrdues degudes al rendiment de la bateria que, normalment té el valor del 5%, 

però es pot escollir-ne un valor del 10%, per a vells acumuladors o forts 

descàrregues o baixes temperatures. 

- KC: pèrdues degudes al rendiment del convertidor utilitzat. Escollirem un valor del 

10% per defecte. 

- KR: pèrdues degudes al rendiment del regulador utilitzat. Agafaren el valor del 10% 

per defecte. 

- KX: altres pèrdues no contemplades (per l’efecte Joule, caigudes de tensió, etc.); 

s’escull un valor per defecte del 10%. 

- Daut: dies d’autonomia per amb baixa o nul·la insolació. Nosaltres hem decidit fer 

els càlculs per a 3 dies d’autonomia. 

- Pd: profunditat de descàrrega de la bateria. Per defecte s’escull un valor del 60%. 

 

Un cop sabut el corrent màxim que va  a consumir la nostra instal·lació, hi ha que calcular 

el consum màxim, tenint el compte les possibles pèrdues. Per això hi ha que calcular 

primer les pèrdues totals (KT), tal i com es mostra en la següent equació: 

 

( )[ ] ( )







 ⋅
−⋅+++−=

d

autA
XRCBT P

DKKKKKK 11  

 

Amb els valors de que disposem ja podem calcular el valor de KT: 

 

( )[ ] ( ) 633,0
6,0

3005,011,01,01,005,01 =




 ⋅
−⋅+++−=TK  

 

Un cop calculades les pèrdues, hi ha que calcular el consum màxim (Cmàx) com el 
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quocient màxim (Imàx) entre les pèrdues totals (KT), tal y com es pot veure en la següent 

equació: 

 

diaAh
K
I

C
T

màx
màx /60,047.2

633,0
13,296.1

===  

 
Sabent el corrent que va a consumir la instal·lació (Cmàx), y les característiques del panell, 

es calcula quin serà el nombre de mòduls fotovoltaics necessaris. És a dir, es van a 

calcular la quantitat d’ampers que pot subministrar a la instal·lació i que aquest valor 

s’ajusti als ampers necessaris per a que funcioni la instal·lació de forma totalment 

autònoma.  

 

En primer lloc, hem de calcular l’energia generada per un panell solar (Epanell) durant un 

dia, per això s’utilitza la següent equació: 

 

[ ]diaAhHPSIE panellpanellpanell /η⋅⋅=  

 

On la Ipanell es correspon al corrent de pic o corrent màxim, HPS es correspon a les hores 

de pic solar (hores de suficient irradiació solar) i η panell es correspon al rendiment del 

panell. 

 

En el rendiment del panell es poden escollir valors típics des del 85 al 95%. Com a norma 

general s’escull un rendiment general del 90%, així doncs es multiplica per 0,9, quedant 

l’equació de la següent forma: 

 

[ ]diaAhHPSIE panellpanell /9,0 ⋅⋅=  

 

Nosaltres ens hem decantat per un panell de la marca Kyocera, model KD245GH_2PB i 

les seves característiques (Annex 6) són les següents: 

- Pmáx: 240W 

- VOC/UOC: 36,9V 

- ISC: 8,91A 

- Vpm/Umpp: 29,8V 
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- Ipm/Impp: 8,23A 

 

Tenint els valors que ens ofereix el fabricant del panells i el valor de HPS que hem definit 

al punt 5.2., ja podem calcular l’energia generada per un panell (Epanell): 

 

 diaAhHPSIE panellpanell /035,37523,89,09,0 =⋅⋅=⋅⋅=  

 

Coneixent el corrent que subministra el panell (Epanell) i el consum màxim (Cmàx), es 

calcula el nombre de branques necessàries utilitzant la següent equació: 

 

panell

màx
lelparalmòduls E

Cn ≥·_º  

 

Introduint els valors obtenim el valor del nombre de mòduls en paral·lel que haurà de tenir 

la nostra instal·lació: 

 

5628,55
035,37

60,047.2º ·_ ⇒==≥
panell

màx
lelparalmòduls E

Cn  

 

Per tant, la nostra instal·lació tindrà 56 panells fotovoltaics en paral·lel. 

 

El nombre de mòduls necessaris per adaptar-se a la tensió de la instal·lació i del banc de 

bateries, és a dir, quans mòduls es connectaran en sèrie, s’utilitza la següent equació 

tenint en compte la tensió del banc de bateries (Vbateria) i la tensió nominal del mòdul 

fotovoltaic (Vpanell). 

 

En el nostre cas, hem optat per elegir bateries de gel de la marca VICTRON ENERGY, 

més concretament el model BAT 412201100 de la sèrie 12 Volt Deep Cycle GEL (Annex 

3). 

 

Referència Ah V Ixanxal mm Pes Kg 
BAT412201100 220 12 522x238x240 66 
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Per tant, el nombre de panells en sèrie que haurem d’instal·lar és: 

 

1
24
24º _ ==≥

panell

bateria
sèriemòduls V

Vn  

 

Així doncs, la nostra instal·lació tindrà 56 panells en paral·lel i 1 mòdul en sèrie en cada 

branca. 

 

Per a calcular la capacitat de la bateria em de tenir en compte: el consum màxim (Cmàx) 

que es subministrarà quan hi hagi poca o nul·la irradiació solar, els dies d’autonomia (Daut) 

que mantindrà el subministrament i la profunditat de descàrrega (Pd) de la bateria. 

 

L’equació que s’utilitza per el càlcul de la capacitat de la bateria és: 

 

[ ]Ah
P

DCC
d

autmàx
bateria

⋅
≥  

 

Per tant, en el nostre cas, obtindrem: 

 

Ah
P

DCC
d

autmàx
bateria 238.10

6,0
360,047.2

=
⋅

=
⋅

≥  

 

Un cop es coneix la capacitat que hauria de tenir el banc de bateries i tenint les 

característiques de la bateria s’obté el nombre de bateries necessàries, tant en sèrie com 

en paral·lel. 

 

En la majoria dels casos serà necessari associar vàries bateries, ja sigui en paral·lel per 

augmentar la capacitat total, o en sèrie per augmentar la tensió. 

 

Per obtenir el nombre de bateries en paral·lel s’obtindran del valor de la capacitat que ja 

hem calculat, dividint entre el valor de la capacitat nominal de cada una d’elles, utilitzant la 

següent equació: 

 



 106 

475,46
220

238.10º
min

·_ ⇒==≥
alno

bateria
lelparalbateries C

Cn  

 

El nombre de bateries en sèrie vindrà determinat pel valor de la tensió de la instal·lació 

(Vbateria) i el valor de la tensió nominal de la bateria (Vnominal_bateria): 

 

2
12
24º

_min
_ ==≥

bateriaalno

bateria
seriebateries V

Vn  

 

Per tant, seran necessàries 94 bateries, és a dir, 47 grups de bateries en paral·lel amb 2 

bateries en sèrie a cada branca. 

 

Arribats a aquest punt, hem d’escollir el regulador (Annex 5). Per fer-ho, hi ha que 

conèixer el corrent que podrà suportar el circuit de control de potència, a més de la tensió 

de treball. 
 
Es pot conèixer el corrent (Icamp_fotovoltaic) que haurà de suportar realitzant el producte de el 

corrent de curtcircuit (ISC) de cada mòdul fotovoltaic (trobarem aquesta dada a la fulla de 

característiques que ens proporciona el fabricant) per el nombre de mòduls en paral·lel del 

camp fotovoltaic: 

 

[ ]AnII lelparalmòdulsSCcfotovoltaicamp ·__ º⋅=  

 

Introduint els valors obtenim: 

 

AI cfotovoltaicamp 96,4985691,8_ =⋅=  

 

Hi ha que afegir un règim de seguretat per evitar que el regulador treballi al límit de el 

corrent màxim que pot suportar el regulador. Per això, utilitzarem un marge de seguretat 

del 10%. Així doncs, per obtenir el valor del corrent del regulador (Iregulador) hi ha que 

sumar-li el 10% del corrent màxim que suportarà (Icamp_fotovoltaic): 

 

[ ]AIIII cfotovoltaicampcfotovoltaicampcfotovoltaicampregulador ___ 1,1%10 ⋅=⋅+=  
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Introduint el calor de Icamp_fotovoltaic que acabem de calcular obtenim: 

 

AI regulador 8,54896,4981,1 =⋅=  

 

Disposem dels models de reguladors C35, C40 i C60 de la marca XANTREX i hem 

d’escollir un d’ells, per això hem d’obtenir el nombre de reguladors a connectar en paral·lel 

mitjançant el coeficient entre el corrent màxim del regulador (Iregulador) i el corrent de cada 

regulador (corrent de càrrega de la taula següent, la qual ens l’ha facilitada el fabricant): 

 
Especificaciones 
eléctricas C35 C40 C60 

Configuraciones de 
voltaje 12 y 25Vcc 12, 24 y 48 Vcc 12 y 24Vcc 

Tensión máx. del 
conjunto en circuito 
abierto FV 

55Vcc 125Vcc 55Vcc 

Carga/corriente de carga 
(a 25ºC) 35Acc 40Acc 60Acc 

Corriente pico máx. 85A 85A 85A 
Caida de tensión máx. a 
través del controlador 0,30 voltios 0,30 voltios 0,30 voltios 

Consumo normal en 
funcionamiento 15ma 15ma 15ma 

Consumo normal en 
estado inactivo 3ma 3ma 3ma 

Tamaño de breaker 
recomendado 45 amperios 50 amperios 60 amperios a 100% 

Tamaño del cableado 
recomendado #8 A W G #8 A W G #6 A W G 

 

101,9
60

85,548º

147,13
40

85,548º

1668,15
35

85,548º

º

60

40

35

_

≅==

≅==

≅==

=

Creguladors

Creguladors

Creguladors

reguladorcàrrega

regulador
reguladors

n

n

n

I
I

n

 

 

Recordem que es necessiten 56 branques de panells fotovoltaics i els hem de dividir en 

branques simètriques, per tant escollirem el regulador C40 ja que és l’únic que ens 

proporciona un nombre enter quan fem el quocient de 56 entre el nombre de reguladors 

que hem obtingut de les formules anteriors. 
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Per tant, elegirem el regulador C40 a que ens permet distribuir els reguladors en branques 

simètriques. 

 

Per últim, ens queda elegir un inversor per a la nostra instal·lació, nosaltres hem escollit el 

model SUNNY ISLAND 5048 Multicluster-Box 6 de la casa SMA-IBERICA, el qual té una 

potència de 30kW, el qual serà ideal per a la nostra instal·lació. 

 
5.4. Proteccions. 

En aquest apartat es parlarà dels dispositius de protecció a instal·lar. Aquests aniran 

agrupats dins el quadre general de distribució (situat a la 12 de la planta baixa).  

 

Ja dins de l’edifici, s’instal·larà el quadre general de distribució, que conté, a més de les 

proteccions, les connexions necessàries per tal d’alimentar les diverses línies de la 

instal·lació a partir de la conducció principal.  

 

Les proteccions a instal·lar es poden dividir en dos tipus: les proteccions contra curtcircuits 

i sobreintensitats, i les proteccions contra contactes directes i indirectes. 

 

Les proteccions contra curtcircuits i sobreintensitats desconnecten la instal·lació quan es 

produeix un curtcircuit o bé una sobrecàrrega del sistema, demanant més potència de la 

que l’inversor pot oferir. Aquestes proteccions consisteixen en un ICP (interruptor de 

control de potència) a l’entrada del quadre de distribució i de diversos PIA’s a la sortida 

d’aquest, un per a cada línia a alimentar. Tant l’ICP com els PIA’s podran ser accionats 

manualment. Per altra banda també s’instal·laran fusibles seccionadors entre el camp 

fotovoltaic i el regulador, i entre aquest i la bateria d’acumuladors. 

 

A més, s’instal·larà un interruptor general automàtic que permeti el seu accionament 

manual i que estigui dotat d’elements de protecció contra sobrecàrrega i curtcircuits. 

Aquest interruptor serà independent de l’interruptor de control de potència. 

 

S’ha previst una subdivisió de la instal·lació elèctrica de l’edifici, col·locant un PIA a 

cadascun dels circuits que hem definit i que a continuació es detallen: 
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Nom del circuit Sales a les que correspon 
PLANTA BAIXA 

Enllumenat oest 1,2,3,4,5,6,17,18,19 i 20 
Enllumenat est 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 i caseta bateries 
Enllumenat passadís Enllumenat del passadís de la planta baixa 
Emergències 1 1,2,3,4,5,6,17,18,19 i 20 
Emergències 2 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 i caseta bateries 
Emergències passadís Enllumenat d’emergència del passadís 
Endolls 1 1,2,3,4,5 i 6 
Endolls 2 7,8,9,10,11 i 12 
Endolls 3 13,14,15 i 16 
Endolls 4 17,18,19 i 20 
Bomba aigua Bomba del pou  
Grup pressió Grup pressió 
Bomba gas-oil Bomba gas-oil 
Electrodomèstics cuina 13 

PRIMER PIS 
Enllumenat oest 1,2,3,4,5,6,17,18,19 i 20 
Enllumenat est 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 
Enllumenat passadís Enllumenat del passadís del primer pis 
Emergències 1 1,2,3,4,5,6,17,18,19 i 20 
Emergències 2 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16  
Emergències passadís Enllumenat d’emergència del passadís 
Endolls 1 1,2,3,4,5 i 6 
Endolls 2 7,8,9,10,11 i 12 
Endolls 3 13,14,15 i 16 
Endolls 4 17,18,19 i 20 

 

Es muntarà un interruptor general i d’aquest es penjaran dos interruptors de control de 

potència (per a cada planta de l’edifici). En la planta baixa, i a partir del ICP es 

connectaran 5 diferencials, un per l’enllumenat (on hi haurà 3 circuits), un per l’enllumenat 

d’emergència (3 circuits), un altre per endolls (4 circuits), un altre per els electrodomèstics 

de la cuina (1 circuit) i un darrer amb 3 circuits (un per a la bomba del pou, un altre per a 

la bomba de gas-oil i un darrer del grup de pressió). Pel que fa al primer pis, i partit del 

ICP hi penjaran 3 diferencials, un d’enllumenat (3 circuits), un d’emergències (3 circuits) i 

un darrer d’endolls (4 circuits). (Veure plànol 6: esquema unifilar). 

 

5.4.1. Proteccions contra sobreintensitats. 

Com ja s’ha especificat, a l’origen de cada circuit a alimentar s’instal·larà el corresponent 

dispositiu de protecció contra sobreintensitats tal i com s’indica a la instrucció ITC-BT-22. 

Aquest dispositiu, PIA’s (petits interruptors automàtics) estaran referits a les respectives 

intensitats nominals depenent del circuit al que corresponguin. 
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La intensitat nominal de cada línia es calcula a partir de la fórmula (5.1.) de la pàgina 

següent. 

 

ϕcos⋅
=

N
N V

WI                                                                                             (5.1) 

 

On: 

W: potència dels receptors (instal·lada a la línia) 

VN: tensió nominal. 

ϕcos : factor de potència. 

 

- Càlcul dels PIA’s: 

s’ha de tenir en compte que l’inversor entrega una potència màxima de 30kW a una tensió 

nominal de 230VAC. El factor de potència adequat per al tipus de càrregues que 

s’alimentaran estan entre 0,85 i 0,90. Es considera un factor de potència de 0,85 (pitjor 

cas). 
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DESCRIPCIÓ POTÈNCIA 
RECEPTORS TENSIÓ COS fi CORRENT In 

PROTECCIO 
INTERRUPTOR GENERAL 30.000 230 0,85 153,45 160 

PLANTA BAIXA 
ICP 7.727,6 230 0,85 39,53 45 
ENLLUMENAT oest 251 230 0,85 1,28 10 
ENLLUMENAT est 368 230 0,85 1,88 10 
ENLLUMENAT PASSADIS 108 230 0,85 0,55 10 
EMERGÈNCIES 1 14 230 0,85 0,07 10 
EMERGÈNCIES 2 15,4 230 0,85 0,08 10 
EMERGÈNCIES PASSADIS 11,2 230 0,85 0,06 10 
ENDOLLS 1 690 230 0,85 3,53 16 
ENDOLLS 2 690 230 0,85 3,53 16 
ENDOLLS 3 690 230 0,85 3,53 16 
ENDOLLS 4 690 230 0,85 3,53 16 
BOMBA AIGUA 300 230 0,85 1,53 10 
GRUP PRESSIÓ 250 230 0,85 1,28 10 
BOMBA GASOIL 200 230 0,85 1,02 10 
ELECTRODOMÈSTICS 
CUINA 3450 230 0,85 17,65 16 

PRIMER PIS 
ICP 3.296,6 230 0,85 16,86 45 
ENLLUMENAT oest 228 230 0,85 1,17 10 
ENLLUMENAT est 160 230 0,85 0,82 10 
ENLLUMENAT PASSADIS 108 230 0,85 0,55 10 
EMERGÈNCIES 1 14 230 0,85 0,07 10 
EMERGÈNCIES 2 14 230 0,85 0,07 10 
EMERGÈNCIES PASSADIS 12,6 230 0,85 0,06 10 
ENDOLLS 1 690 230 0,85 3,53 16 
ENDOLLS 2 690 230 0,85 3,53 16 
ENDOLLS 3 690 230 0,85 3,53 16 
ENDOLLS 4 690 230 0,85 3,53 16 

 

Per definir el valor del fusible a instal·lar entre els reguladors i el banc de bateries ens 

vindrà determinat per pel valor de Iregulador que hem calcular a l’apartat 5.3.1. Determinació 

del nombre i potència dels elements de la instal·lació fotovoltaica, el valor de la qual ens 

suposa la instal·lació d’un fusible de 125A, a l’igual que el que hi haurà que instal·lar entre 

els mòduls fotovoltaics i els reguladors. 

 

Per altra banda, també s’instal·larà un fusible entre els reguladors, bateries i l’inversor, el 

qual serà de 50A. 

 

5.4.2. Proteccions contra contactes indirectes. 

Per tal de prevenir un contacte fortuït de les persones amb alguna part activa de la 

instal·lació, es procedirà a l’aïllament d’aquestes seguint la instrucció ITC-BT-24. 
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Es disposarà d’interruptors diferencial ubicats dins el quadre de distribució. Aquest 

interruptors ha de resistir el corrent de curtcircuit que es pugui presentar. Per tal 

d’augmentar el nivell de seguretat aquest interruptor serà d’alta sensibilitat (30mA de 

corrent de fuites). 

 

S’instal·laran un interruptors diferencials de 25A i 30mA de corrent de fuites. Els 

diferencials s’instal·laran de manera que estiguin separats els circuits d’enllumenat i força, 

així com també es separaran els circuits de les dues plantes de l’edifici. 

 

La inclusió d’aquest interruptor diferencial, junt amb la posta a neutre de les masses i a 

terra directa, seguint les indicacions de la instrucció ITC-BT-24, constituirà una eficaç 

protecció contra contactes directes i indirectes. 

 
5.4.3. Postes a terra. 

En les instal·lacions elèctriques s’haurà de disposar de una toma de terra, que estarà 

connectada a la estructura del camp fotovoltaic, seguint les recomanacions de la ITC-BT-

18. 

 

En la instal·lació de l’edifici serà obligatori d’ús de toma de terra, mitjançant l’ús de 

piquetes o grup de piquetes enterrades en el sòl.  

 

S’instal·laran piquetes que es connectaran sense fusibles ni protecció alguna. 

El tipus i profunditat de l’enterrament de les tomes de terra han de ser tals que la possible 

pèrdua d’humitat del sòl, la presència de gel o altres efectes climàtics no augmentin la 

resistència de la toma de terra per sobre del valor previst. La profunditat mai serà inferior 

a 0,5m. 

 
5.4.3.1. Revisió de les postes a terra. 

Per la importància que ofereix, des del punt de vista de la seguretat qualsevol instal·lació 

de toma de terra haurà de ser obligatòriament comprovada pel director de l’obra o 

instal·lador autoritzat en el moment de donar d’alta la instal·lació per a la seva posta en 

marxa o en funcionament. 
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Personal tècnicament competent efectuarà la comprovació de la instal·lació de posta a 

terra, al menys anualment, en l’època en la que el terreny estigui més sec. Per això, es 

mantindrà la resistència a terra i es repararan amb caràcter urgent els efectes que es 

trobin. 

 

En els llocs en que el terreny no sigui favorable a la bona conservació dels elèctrodes, 

aquests i els conductors d’enllaç entre ells fins al punt de posta a terra es posaran al 

descobert per al seu examen, almenys un cop cada cinc anys. 

 

5.4.4. Altres mesures preventives. 

És important fer menció d’algunes mesures preventives que s’hauran de tenir en compte a 

l’hora de dur a terme la instal·lació. 

 

Les bateries han d’emplaçar-se en un espai cobert i ben ventilat, ja que aquestes 

produeixen gasos amb el conseqüent risc d’explosió. Els terminals aniran protegits per 

una coberta aïllant per tal d’evitar possibles curtcircuits provocats per la caiguda d’una 

eina o element metàl·lic al damunt així com possibles contactes involuntaris. Aquestes no 

reposaran directament sobre el terra, sinó damunt un suport base a tal efecte. 

 

A la caseta on s’ubicaran les bateries es disposarà d’un extintor portàtil de CO2, adequat 

per a l’extinció d’incendis en instal·lacions elèctriques de baixa tensió, el qual serà revisat 

periòdicament i portarà rotulat clarament el lloc i classe d’incendis on pot utilitzar-se. 

 

El camp de panells fotovoltaics no necessita cap mesura de seguretat addicional a més 

del fusible i la posta a terra específica. 

 

5.5. Seccions dels conductors. 

En aquest apartat es calcularan les seccions dels conductors de tot el sistema fotovoltaic 

fins al quadre de distribució, a més de les línies principals de l’edifici. Les seccions dels 

conductors a utilitzar s’ajustaran a la instrucció ITC-BT-019 del Reglament Electrotècnic 

de Baixa Tensió.  

 

Per calcular la secció dels conductors es realitzarà mitjançant les següents formules: 
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- Secció per caiguda de tensió: 

ϕcos⋅
=

V
PI  

On: 

P: potència (W) 

V: tensió (V). 

ϕcos : factor de potència. Per a corrent continu ϕcos =1 

 

- Secció per intensitat màxima admissible: 

e
LIS
⋅
⋅⋅⋅

=
γ

ϕcos2  

 

On:  

γ : conductivitat del material conductor. Per al coure γ =56 

e: caiguda de tensió de la línia (V). 

I: intensitat total (A) 

S: secció del conductor (mm2). 

ϕcos : factor de potència. Per a corrent continu ϕcos =1 

 
5.5.1. Secció per connexió de mòduls. 

Com hem calculat abans, la nostra instal·lació estarà composta de 56 panells fotovoltaics 

repartits en 4 files de 14 panells. Per tal que no es produeixin ombres entre els panells els 

separarem 1,5 metres entre panell i panell. 

 

Així doncs, la secció del conductor per la longitud de 1,5m serà: 

 

- Intensitat: 8,91A 

- Longitud: 1,5m 

- Tensió: 24V 

- Caiguda de tensió: 0,24V 

- ϕcos =1 
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⇒=
⋅

⋅⋅⋅
=

⋅
⋅⋅⋅

= 298,1
24,056

15,191,82cos2 mm
e

LIS
γ

ϕ Elegim un conductor de 2,5mm2. 

 
5.5.2. Secció camp fotovoltaic – regulador. 

Tal i com hem calculat anteriorment, tindrem 4 files de 14 panells fotovoltaics i un 

regulador per a cada una d’aquestes files de panells, per tant, la secció del conductor 

entre cada una de les files de panells fins al seu regulador corresponent serà: 

 

- Intensitat: 8,91A 

- Nombre de panells: 14 

- Longitud: 10m 

- Tensió: 24V 

- Caiguda de tensió: 5% de 24V=0,96V 

- ϕcos =1 

 

⇒=
⋅

⋅⋅⋅⋅
=

⋅
⋅⋅⋅

= 25,46
96,056

1101491,82cos2 mm
e

LIS
γ

ϕ Elegim un conductor de 50mm2. 

 

5.5.3. Secció regulador – bateria. 

- Intensitat: 44A 

- Longitud: 5m 

- Tensió: 24V 

- Caiguda de tensió: 5% de 24V=0,96V 

- ϕcos =1 

 

⇒=
⋅

⋅⋅⋅
=

⋅
⋅⋅⋅

= 218,8
96,056

15442cos2 mm
e

LIS
γ

ϕ Elegim un conductor de 10mm2. 

 
5.5.4. Secció bateria – inversor. 

- Intensitat: 45A 

- Longitud: 5m 

- Tensió: 24V 

- Caiguda de tensió: 5% de 24V=0,96V 

- ϕcos =1 
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⇒=
⋅

⋅⋅⋅
=

⋅
⋅⋅⋅

= 237,8
96,056

15452cos2 mm
e

LIS
γ

ϕ Elegim un conductor de 10mm2. 

 
5.5.5. Secció línia principal: inversor– quadre de distribució. 

- Potència: 11.024,2w 

- Longitud: 50m 

- Tensió: 230V 

- Caiguda de tensió: 5% de 230V=11,5V 

- ϕcos =0,95 

 

⇒=
⋅⋅

⋅⋅⋅
=

⋅⋅
⋅⋅⋅

=
⋅
⋅⋅⋅

= 207,7
2305,1156

95,0502,024.112cos2cos2 mm
Ve

LP
e

LIS
γ

ϕ
γ

ϕ Elegim un conductor de 

10mm2. 

 
5.5.6. Secció pou - quadre distribució. 

- Potència: 300w 

- Longitud: 30m 

- Tensió: 230V 

- Caiguda de tensió: 5% de 230V=11,5V 

- ϕcos =0,90 

 

⇒=
⋅⋅
⋅⋅⋅

=
⋅⋅
⋅⋅⋅

=
⋅
⋅⋅⋅

= 210,0
2305,1156

90,0303002cos2cos2 mm
Ve

LP
e

LIS
γ

ϕ
γ

ϕ Elegim un conductor de 

2,5mm2. 

 
5.5.7. Secció grup pressió - quadre distribució. 

- Potència: 250w 

- Longitud: 40m 

- Tensió: 230V 

- Caiguda de tensió: 5% de 230V=11,5V 

- ϕcos =0,90 
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⇒=
⋅⋅
⋅⋅⋅

=
⋅⋅
⋅⋅⋅

=
⋅
⋅⋅⋅

= 212,0
2305,1156

90,0402502cos2cos2 mm
Ve

LP
e

LIS
γ

ϕ
γ

ϕ Elegim un conductor de 

2,5mm2. 

 
5.5.8. Secció bomba gas-oil – quadre distribució. 

- Potència: 200w 

- Longitud: 115m 

- Tensió: 230V 

- Caiguda de tensió: 5% de 230V=11,5V 

- ϕcos =0,90 

 

⇒=
⋅⋅

⋅⋅⋅
=

⋅⋅
⋅⋅⋅

=
⋅
⋅⋅⋅

= 227,0
2305,1156

90,01152002cos2cos2 mm
Ve

LP
e

LIS
γ

ϕ
γ

ϕ Elegim un conductor de 

2,5mm2. 

 
5.5.9. Seccions línies de l’edifici. 

A continuació es farà el càlcul de les seccions dels conductors de l’interior de l’edifici, per 

això s’ha fet una distribució de les línies de la següent manera: 

 

Planta baixa: 

 

- Enllumenat oest: enllumenat per a les sales 1 a 6 i 17 a 20. 

- Enllumenat est: enllumenat per a les sales 7 a 16. 

- Enllumenat del passadís: enllumenat per al passadís de la planta baixa. 

- Emergències 1: enllumenat d’emergència per a les sales 1 a 6 i 17 a 20. 

- Emergències 2: enllumenat d’emergència per a les sales 7 a 16. 

- Emergències passadís: enllumenat d’emergència per al passadís de la planta 

baixa. 

- Endolls 1: endolls ubicats entre les sales 1 a la 6. 

- Endolls 2: endolls ubicats entre les sales 7 a la 12. 

- Endolls 3: endolls ubicats entre les sales 13 a la 16. 

- Endolls 4: endolls ubicats entre les sales 17 a la 20. 

- Electrodomèstics cuina: frigorífic ubicat a la sala 13. 
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Primer pis: 

 

- Enllumenat oest: enllumenat per a les sales 1 a 6 i 17 a 20. 

- Enllumenat est: enllumenat per a les sales 7 a 16. 

- Enllumenat del passadís: enllumenat per al passadís de la planta baixa. 

- Emergències 1: enllumenat d’emergència per a les sales 1 a 6 i 17 a 20. 

- Emergències 2: enllumenat d’emergència per a les sales 7 a 16. 

- Emergències passadís: enllumenat d’emergència per al passadís de la planta 

baixa. 

- Endolls 1: endolls ubicats entre les sales 1 a la 6. 

- Endolls 2: endolls ubicats entre les sales 7 a la 12. 

- Endolls 3: endolls ubicats entre les sales 13 a la 16. 

- Endolls 4: endolls ubicats entre les sales 17 a la 20. 
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PLANTA BAIXA 

Descripció 
Potència 
receptors 

(w) 
Tensió (V) Cos fi Corrent (A) Longitud cdt Secció per 

cdt (mm2) 
Secció 
(mm2) 

Enllumenat oest 251 230 0,85 1,28 103,5 6,9 0,58 1,5 
Enllumenat est 368 230 0,85 1,88 62,5 6,9 0,52 1,5 
Enllumenat  
passadís 108 230 0,85 0,55 135,5 6,9 0,33 1,5 

Emergències 1 14 230 0,85 0,07 103,5 6,9 0,03 1,5 
Emergències 2 15,4 230 0,85 0,08 62,5 6,9 0,02 1,5 
Emergències 
 passadís 11,2 230 0,85 0,06 135,5 6,9 0,03 1,5 

Endolls 1 690 230 0,85 3,53 150 11,5 1,40 2,5 
Endolls 2 690 230 0,85 3,53 90 11,5 0,84 2,5 
Endolls 3 690 230 0,85 3,53 85 11,5 0,97 2,5 
Endolls 4 690 230 0,85 3,53 200 11,5 1,86 2,5 
Electrodomèstics  
cuina 3450 230 0,85 17,65 22 11,5 1,02 2,5 

PRIMER PIS 

Descripció 
Potència 

Receptors 
(w) 

Tensió (V) Cos fi Corrent (A) Longitud cdt Secció per 
cdt (mm2) 

Secció 
(mm2) 

Enllumenat oest 228 230 0,85 1,17 123,5 6,9 0,63 1,5 
Enllumenat est 160 230 0,85 0,82 82,5 6,9 0,30 1,5 
Enllumenat  
passadís 108 230 0,85 0,55 155,5 6,9 0,38 1,5 

Emergències 1 14 230 0,85 0,07 123,5 6,9 0,04 1,5 
Emergències 2 14 230 0,85 0,07 82,5 6,9 0,03 1,5 
Emergències  
passadís 12,6 230 0,85 0,06 155,5 6,9 0,04 1,5 

Endolls 1 690 230 0,85 3,53 170 11,5 1,58 2,5 
Endolls 2 690 230 0,85 3,53 110 11,5 1,02 2,5 
Endolls 3 690 230 0,85 3,53 105 11,5 0,98 2,5 
Endolls 4 690 230 0,85 3,53 220 11,5 2,05 2,5 
 

Pel que fa al cablejat, s’instal·larà mitjançant tub rígid i aniran clavats a la paret 

superficialment. Es separarà amb tubs diferents els cables de secció de 1,5mm2 (per el 

qual s’utilitzarà tub rígid de 16mm2. Per altra banda, amb els conductors de 2,5mm2 

s’utilitzarà tub rígid, també de 16mm2, tal com s’indica en l’apartat 1.2.1. de la ITC-BT-21. 
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6. Plec de condicions. 

6.1. Estructura suport i fixació dels panells. 

Els panells fotovoltaics aniran muntats sobre una estructura suport, la qual té la missió de 

mantenir fixat el contingut sobre un punt de l’edifici o sobre el sòl, de dotar aquests de la 

orientació així com la inclinació respecte l’horitzontal necessàries i de protegir-los de 

possibles agents externs com inclemències meteorològiques, animals o vandalisme en la 

mesura que es pugui. 

 

Degut a que l’edifici de l’illa del Rei és un edifici històric no es podran instal·lar els panells 

fotovoltaics a sobre de la teulada, per això s’ha decidit instal·lar-los a al terreny que hi ha a 

l’est de l’illa, un lloc on es disposa de terreny suficient i ben situat per aquest efecte. 

 

L’estructura suport s’encarregarà a una empresa especialitzada i serà muntada després 

del seu trasllat. Els elements de l’estructura seran d’acer inoxidable, així com també els 

cargols utilitzats per al muntatge. Els bastiments, que formen part de l’estructura, 

consistiran en dues guies (una superior i l’altra inferior) en forma de caire sobre les que 

aniran recolzats i fermament fixats els mòduls fotovoltaics mitjançant 4 cargols d’acer 

inoxidable cadascun. 

 

Cada panell fotovoltaics estarà dotat d’una caixa de connexions fixada al bastidor (a la 

part posterior) per cargols. Les connexions entre mòduls s’efectuaran a les regletes 

ubicades dins les caixes.  

 

S’efectuarà la posta a terra dels marcs dels mòduls així com de l’estructura metàl·lica 

situant el punt de posta a terra junt a l’estructura inferior. 

 

6.2. Ubicació dels acumuladors. 

La bateria d’acumuladors ha d’anar instal·lada en un lloc ventilat, sec i protegit de les 

gelades, per evitar la possible congelació de l’electròlit en alguns casos d’acumuladors 

descarregats. Per tal de complir aquestes especificacions els acumuladors estaran 

instal·lats a una caseta que es fabricarà a 30 metres de la cara est de l’edifici. Aquesta 

caseta disposarà de 4 orificis de ventilació de 10x15cm a la part superior de la paret sur 

per evitar l’acumulació de gasos, i estarà dotada d’una porta a l’exterior d’obertura cap 

enfora. 
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El conjunt d’acumuladors aniran allotjats sobre bancada, col·locada paral·lelament i 

acostada  a la paret. 

 

En una cantonada de la sala i a distància prudencial de la bateria d’acumuladors es 

disposarà un bidó d’aigua destil·lada, així com un densímetre amb ancoratge a la paret, 

per al manteniment d’aquests. 

 

Les connexions sèrie dels acumuladors es faran mitjançant platines metàl·liques de 

connexionat fixades als terminals dels elements amb cargols expressos per a tal efecte, 

subministrats amb els mateixos acumuladors. Les connexions estaran protegides 

mitjançant un recobrament aïllant per a les platines i els terminals. Els acumuladors també 

estaran dotats de taps antideflagrants i paràsits de ceràmica sintetitzada. 

 
6.3. Instal·lació de distribució elèctrica. 

El quadre de distribució estarà constituït de materials no inflamables i anirà instal·lat sala 

12 de la planta baixa, dins de cofre de superfície per a quadre de distribució, on tots els 

elements quedaran degudament repartits i fiats en carril DIN. 

 

Cada línia de distribució de l’habitatge anirà junt amb un conductor de protecció de la 

mateixa secció que els conductors que la componen. Aquests conductors de protecció, un 

cop dins el quadre de distribució, aniran fixats directament a una regleta de connexions. 

També, aniran connectades als conductors de protecció les masses metàl·liques de tots 

els aparells i elements susceptibles d’entrar en tensió. Tota la xarxa de posta a terra, tant 

del conductor principal com els conductors de protecció, anirà perfectament unida, sense 

cap mena d’interrupció en la seva continuïtat. 

 
6.4. Senyalització. 

S’establirà un sistema de senyalització tenint en compte dues vessants: per una banda 

complirà una tasca informativa, mitjançant les retolacions oportunes dels elements 

susceptibles de ser manipulats per l’usuari o el personal tècnic. Per altra banda realitzarà 

una funció preventiva, recordant certes conductes a seguir o a evitar, així com avisant 

dels perills potencials. Amb aquesta voluntat, les línies generals a seguir seran les 

descrites a continuació. 



 122 

 

- Cada interruptor automàtic o fusible existent a la instal·lació portarà una 

identificació de la línia a que pertany o l’ús a que està destinat.  

- Les diferents regletes o elements de connexió existents a la instal·lació i 

especialment les de naturalesa més complexa, identificaran clarament la situació 

de cada conductor que hi arribi i en surti, fent ús si cal d’un esquema adjunt que 

clarifiqui la naturalesa d’aquests.  

- Seguint la normativa de seguretat els extintors instal·lats compliran degudament 

l’homologació, indicant clarament el tipus d’extintor, la classe de focs per als que és 

adequat, la data de caducitat o revisió i les instruccions d’ús en un lloc clarament 

visible. 

- Tant a la sala del grup electrogen, a la caseta de l’inversor, com en el cobert del 

dipòsit de gas-oil s’indicarà clarament la prohibició de fumar així com el perill 

d’extinció mitjançant retolació ben visible. 

- S’identificarà amb el símbol de perill d’electrocució del grup electrogen. 

- S’indicarà també mitjançant retolació la prohibició de manipular els contactes 

elèctrics de les bateries així com la presència d’àcid en aquestes. 

- També s’indicarà la prohibició de deixar objectes al damunt dels acumuladors, fent 

especial atenció als objectes metàl·lics. Igualment s’aconsellarà posar la màxima 

atenció en la manipulació de líquids, evitant el vessament pel damunt dels 

acumuladors o altres equips elèctrics. 
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7. Manteniment i gestió de la instal·lació. 

7.1. Manteniment dels equips i la instal·lació. 
7.1.1. Manteniment dels panells fotovoltaics. 

El manteniment dels panells fotovoltaics no comporta cap problema especial. N’hi haurà 

prou amb mantenir-los nets i en perfecte estat. 

 
7.1.1.1. Neteja periòdica. 

Als mòduls fotovoltaics pot quedar-hi pols impregnada, fang, sutge, excrements d’ocells o 

inclús sal marina. L’usuari efectuarà la neteja periòdica d’aquests utilitzant una esponja 

suau i aigua. Si cal es pot utilitzar també un detergent no abrasiu. La neteja es realitzarà 

de forma suau, sense exercir pressió i mai utilitzant objectes durs com rasquetes o 

similars. 

 

El procés de neteja es portarà a terme sempre que es cregui convenient, essent 

aconsellable realitzar-lo un cop al mes com a promig.  

 
7.1.1.2. Inspecció visual. 

Aprofitant la neteja dels mòduls també es realitzarà una inspecció visual dels mateixos 

així com del seu entorn, eliminant els cossos que els puguin produir ombra, com branques 

d’arbres o herbes que hagin crescut massa. 

  

Es verificarà l’estanquitat del bastidor així la solidesa del conjunt panells estructura suport. 

 
7.1.1.3. Revisió del cablejat i connexions. 

Al realitzar la inscripció visual, aquesta també inclourà el cablejat que es troba a la 

intempèrie, avisant al servei tècnic en cas de trobar algun conductor segat o amb la 

coberta en mal estat. 

 

Anualment es farà una revisió exhaustiva de totes les connexions del subsistema 

fotovoltaic, tant les de les caixes de connexions dels mòduls com les de la caixa de 

derivació superficial, comprovant que aquestes continuïn sòlides i sense elements en mal 

estat. S’aconsella que aquesta comprovació sigui portada a terme per un tècnic, aprofitant 

la revisió anual de tot el sistema. 
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Així mateix, anualment es desconnectaran els mòduls fotovoltaics per a realitzar les 

mesures de corrent de les plaques en curtcircuits i de tensió en circuit obert. Aquestes 

mesures, a les que es farà referència més endavant, seran efectuades per un tècnic 

especialitzat. 

 

7.1.2. Manteniment dels acumuladors. 

En el cas dels acumuladors s’haurà de tenir en cura especial en el seu manteniment, 

comprovant periòdicament l’estat de càrrega i el nivell d’electròlit, recarregant-los si és 

precís encara que no s’utilitzin. 

 
7.1.2.1. Comprovació del nivell d’electròlit. 

Periòdicament es farà una derivació del nivell de l’electròlit, assegurant-se que aquest 

cobreixi sempre les plaques de l’acumulador. 

 

D’altra banda, la important reserva d’electròlit de que disposa l’acumulador utilitzat (2,9 

litres) així com la naturalesa de les aleacions permeten al fabricant assegurar un mínim 

manteniment, espaiant considerablement els reompliments d’aigua, fins a cada 2 ó 3 

anys. Tot i això s’aconsella una revisió del nivell d’electròlit de tots els elements cada 6 

mesos. Aquesta revisió anirà a càrrec del propi usuari. 

 

En cas d’observar un nivell baix de l’electròlit en algun element, s’afegirà aigua destil·lada 

fins a la restitució d’aquest, procurant que existeixi un nivell similar en tots ells. Aquest 

reompliment es farà utilitzant un embut per evitar el vessament d’aigua. 

 
7.1.2.2. Comprovació de la densitat d’electròlit. 

La mesura de la densitat de l’electròlit és la forma més fiable de saber l’estat de càrrega 

dels acumuladors i en conseqüència, la qualitat d’energia disponible. 

 

Aquesta operació s’efectuarà utilitzant un densímetre de flotador.  Amb aquest, i 

mitjançant una pera, se succiona l’electròlit, de forma que el flotador calibrat quedi surant 

a l’interior, amb una part submergida i l’altra pel damunt el nivell del líquid. Seguidament 

es fa la lectura de la xifra indicada en el flotador que es troba just a la línia de flotació, 

vigilant que aquest suri sense estar en contacte ni amb la base ni amb la part superior del 

densímetre. La taula següent mostra la correspondència entre  la densitat de l’electròlit i el 
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percentatge aproximat de càrrega dels acumuladors. 

 

Estat de la càrrega (a 25ºC) 
Densitat % de càrrega 

1,24 100 
1,23 94 
1,22 88 
1,21 82 
1,20 75 
1,19 69 
1,18 62 
1,17 56 
1,16 50 
1,15 45 
1,14 39 
1,13 33 
1,12 28 
1,11 24 
1,10 20 

Taula 7.1. estat de càrrega en funció de la densitat de l’electròlit (font: serveis energètics bàsics 

autònoms). 

 

 

Cal esmentar que si es deixa baixar excessivament l’estat de càrrega dels acumuladors 

és necessari un temps de càrrega considerablement elevat per iniciar la seva recuperació. 

La càrrega es pot fer a ritme decreixent, començant per un màxim, per reduir-lo 

gradualment fins arribar a plena càrrega. El regulador fotovoltaic s’encarregarà de fer 

aquestes operacions automàticament. 

 

La comprovació de la densitat de l’electròlit es farà a cada una de les bateries de la nostra 

instal·lació. Aquesta revisió la farà també l’usuari, en períodes de 2 mesos. És 

recomanable però, durant els mesos de menys insolació, efectuar aquesta revisió amb 

més freqüència ja que acompanyant la disminució de radiació solar es produeix un 

augment del consum, la qual cosa provoca un augment de la possibilitat de descàrrega. 

Així doncs, es pot establir una revisió mensual entre el mesos d’octubre i març. El contrari 

passarà entre maig i agost, podent espaiar les revisions. A més és recomanable realitzar 

una comprovació extra sempre que s’hagi passat un període acusat de baixa insolació, 

degut principalment a causes climàtiques extraordinàries, com mesos especialment 

plujosos. 
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Una bateria es descarrega poc a poc també quan està fora de servei. En aquest casos 

s’aconsella controlar la densitat l’electròlit cada 6 mesos. 

 

En el cas de sobrepassar-se el nivell mínim de descàrrega, això donaria lloc a la pràctica 

inutilització de les plaques al cristal·litzar-se el sulfat de plom. 

 
7.1.2.3. Inspecció i neteja dels terminals. 

Aprofitant la revisió semestral de nivell d’electròlit, es realitzarà també una inspecció i 

neteja dels terminals dels acumuladors. Aquesta revisió consistirà, un cop treta la coberta 

de protecció dels acumuladors, en assegurar-se que les plaques de connexió entre 

acumuladors així com els conductors terminals de la línia bateria – regulador estiguin 

fortament collats i ofereixin un bon contacte. 

 

Es mantindran nets de pols i d’òxid els contactes, protegint els borns dels acumuladors 

amb vaselina neutra. Durant aquesta operació, que anirà a compte de l’usuari, es tindrà 

especial cura de no provocar cap curtcircuits amb alguna eina metàl·lica. 

 

Després d’aquesta inspecció, tornarà a col·locar-se la coberta de protecció assegurant-se 

que quedi subjecta. 

 

7.1.2.4. Mesura de la tensió sense càrrega. 

Un cop l’any s’efectuarà la mesura de tensió sense càrrega dels elements de la bateria, 

desconnectant primer aquesta del sistema i aïllant també cada element de la resta per 

realitzar la mesura de la instal·lació en circuit obert un per un, mitjançant un tester. 

 

Si la bateria està a plena càrrega, la tensió de cada element haurà d’oscil·lar entre 2,04 i 

2,09V segons la qualitat d’electròlit. Aquesta comprovació serà realitzada per un tècnic 

especialitzat. 

 

7.1.3. Altres consideracions. 

Tot i que durant la utilització de la instal·lació s’aniran fent les reparacions i substitucions 

que vagin sorgint, s’aconsella, un cop l’any, realitzar una inspecció visual del cablejat i les 

connexions del sistema fotovoltaic. La inspecció de les connexions serà feta per un tècnic. 
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Aquesta inspecció també comprèn una revisió visual de la instal·lació de l’habitatge. 

 

És recomanable comprovar el correcte funcionament dels electrodomèstics així com de 

les lluminàries, manteniment netes aquestes últimes. El bon estat d’aquests elements 

repercuteix en un bon aprofitament del sistema fotovoltaic i un estalvi d’energia. 

 

Cada 5 anys és convenient realitzar una revisió general de la instal·lació elèctrica interior, 

comprovant l’estat dels conductors i aïllaments. Aquesta revisió general anirà a càrrec de 

personal tècnic. 

 

A més de la comprovació de la posta a terra en el moment de donar d’alta la instal·lació 

per al funcionament, un cop l’any un tècnic mesurarà la resistència de terra durant l’època 

en que el terreny estigui més sec. També s’efectuarà una inspecció de l’estat dels 

conductors d’enllaç i els elèctrodes cada 5 anys. 

 

Es recomana comprovar el bon funcionament de l’interruptor diferencial un cop al mes, 

mitjançant el botó de prova (test). Aquesta comprovació la farà el propi usuari. 

 
7.1.4. Quadre resum d’inspeccions periòdiques. 

A continuació es presenta una relació de les parets i elements de la instal·lació que cal 

comprovar periòdicament, indicant en cada cas la periodicitat de la inspecció i la persona 

responsable de dur-la a terme (usuari o tècnic). 

 

ELEMENTS PERIODE PERSONA 
INSPECCIÓ 

MÒDULS FOTOVOLTAICS   
- Inspecció i neteja. Mensual Usuari 
- Revisió connexions i mesures. Anual Tècnic 

ACUMULADORS   
- Comprovació nivell electròlit i reompliment. Semestral Usuari 
- Comprovació densitat electròlit: hivern/estiu. Mensual / 

bimensual Usuari 

- Inspecció i neteja dels terminals. Semestral Usuari 
- Mesura de tensió sense càrrega. Anual Tècnic 
- Comprovació de corrents i tensions de càrrega i assaig 
bon funcionament bateria. Anual Tècnic 

CARREGADOR DE BATERIES   
- Mesura i recalibratge de valors del regulador, inversor, 
convertidor CC/CC i carregador de bateries. Anual Tècnic 
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CABLEJAT I CONNEXIONS   
- Inspecció visual del cablejat i les connexions del sistema 
fotovoltaic. Anual Tècnic 

- Revisió general de la instal·lació elèctrica interior. Cada 5 anys Tècnic 
PROTECCIONS   

- Mesura de resistència de terra. Anual Tècnic 
- Inspecció conductors enllaç i elèctrodes. Cada 5 anys Tècnic 
- Comprovació funcionament interruptor diferencial. Mensual usuari 
 
 

7.2. Manual de l’usuari. 

En aquest apartat es pretén recollir algunes de les principals consideracions i pautes a 

seguir per part de l’usuari, per tal de poder fer ús del sistema fotovoltaic amb les màximes 

garanties de seguretat i rendiment. 

 
7.2.1. Directives de seguretat. 

A continuació s’exposen algunes conductes o normes a seguir per tal de minimitzar els 

riscos d’accident o danys tant a les persones com als equips de que disposa la 

instal·lació. Primerament s’exposen algunes pautes referents a la instal·lació elèctrica en 

general: 

 

- Per a realitzar qualsevol manipulació de la instal·lació elèctrica de l’habitatge es 

desconnectarà prèviament l’interruptor automàtic del circuit en qüestió. 

- Totes les futures connexions a realitzar a la instal·lació elèctrica de l’habitatge es 

faran dins la caixa apropiada i en la corresponent regleta. 

- Cal tenir especial precaució i evitar si és possible l’ús de cordons allargadors i 

lladres, els quals es poden sobreescalfar i arribar a cremar. 

- Per a la instal·lació d’algun nou endoll es verificarà que aquest no quedi a prop 

d’una canonada d’aigua. Es tindrà en compte l’ús a que serà destinat per a poder 

determinar la secció mínima necessària del conductor a utilitzar. 

- En el bany no és permesa la instal·lació de mecanismes elèctrics com endolls, 

interruptors, caixa de connexions, lluminàries o radiador dins el volum de prohibició. 

Dins el volum de protecció els endolls hauran d’anar previstos de protecció 

adequada i els interruptors i aparells d’enllumenat fixos estaran dotats d’aïllament 

especial de seguretat.  
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- Recordar comprovar el correcte funcionament de l’interruptor diferencial un cop al 

mes mitjançant el botó de prova (test). 

- Es tindrà cura de no tocar o entrar en contacte amb els aparells elèctrics amb les 

mans mullades o descalç sobre el terra moll. 

- Les connexions del subsistema fotovoltaic no ha d’ésser manipulades durant les 

hores de sol. En cas que calgui realitzar alguna d’aquestes operacions, com 

connectar o desconnectar el total o part del camp fotovoltaic, s’hauran de cobrir tots 

els mòduls amb una tela o plàstic més opacs possible, recomanant efectuar 

aquesta mena d’intervencions de bon matí o avançada la tarda, quan la insolació 

no sigui màxima. 

- En cas necessari d’haver de manipular algun element de la instal·lació fotovoltaica 

(operació reservada a personal tècnic) com el regulador, l’inversor o el cablejat 

entre d’altres, es desconnectarà prèviament el subsistema fotovoltaic i seguidament 

es farà el mateix amb el subsistema d’acumulació, separant els conductors de la 

regleta corresponent en aquest ordre. Es restabliran les connexions en ordre 

invers, connectant primer la bateria d’acumuladors i després el camp fotovoltaic.  

- En presència de tempestes amb aparell elèctric no s’han de manipular els elements 

de la instal·lació. En especial s’evitarà el contacte amb els mòduls fotovoltaics i 

amb l’estructura suport dels mateixos.  

 

Es tindrà especial cura de no cometre mai certes accions o conductes: 

 

o No netejar els mòduls fotovoltaics amb objectes durs, com rasquetes o 

fregalls metàl·lics. 

o No afegir aigua de l’aixeta a les bateries. 

o No utilitzar bateries diferents (de diferent capacitat o tensió nominal) ni 

barrejar bateries velles amb d’altres més noves per connectar-les entre si. 

o No possibilitat cap contacte entre els pols oposats de la bateria 

d’acumuladors al manipular aquesta amb eines metàl·liques. 

o No utilitzar la bateria d’acumuladors del sistema fotovoltaic per altres usos. 

o No usar cables conductors sense haver comprovat la secció dels mateixos 

així com el color (correcte indicació de la polaritat o línia, terra, etc.). 

o No manipular el regulador fotovoltaic. 
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o No utilitzar aparells elèctrics en mal estat o de tensions diferents a les 

proveïdes per la instal·lació (220V). 

o No fumar dins la sala del grup electrogen, ni a prop del dipòsit de gas-oil. 

 

A continuació es donen algunes directrius a seguir davant situacions d’emergència com 

pot ser un cas d’electrocució o un incendi: 

- Què NO s’ha de fer: 

o No s’ha de tocar mai l’electrocutat per separar-lo del punt amb tensió, per 

evitar electrocutar-se un mateix a la vegada. 

o No utilitzar objectes conductors (metàl·lics o humits, com pot ser un 

paraigua) per separar un cable. 

o En cas d’incendi d’una instal·lació o aparell elèctric no s’ha de llençar mai 

aigua ni tampoc utilitzar extintors de pols (no adequats en presència de 

tensió elèctrica) per sufocar-lo. 

 

- Què s’ha de fer: 

o Tallar immediatament el subministrament elèctric des de l’interruptor 

general. 

o Preveure la possible caiguda  a terra de la persona que està agafada al 

cable o aparell. 

o Col·locar sobre les cremades una gassa estèril o en el seu defecte un drap 

net. No s’aplicarà cap mena de pomada sobre les cremades. 

o Mantenir sota vigilància del metge a tota persona que hagi rebut una forta 

descàrrega elèctrica, fins i tot si no presenta trastorns immediats 

(simplement commocionat), ja que les complicacions poder aparèixer més 

tard.  

o Cal recordar que per apagar un foc en presència de tensió elèctrica s’han 

d’utilitzar extintors del tipus diòxid de carboni (CO2). 
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8. Pressupost. 

En aquest capítol es calcularan els pressuposts de la instal·lació, així com també 

s’inclourà el transport del material mitjançant el lloguer d’una barca amb conductor. A 

continuació es desglossen els pressuposts: 

   

8.1. Pressupost de la instal·lació. 
8.1.1. Estructures i excavacions. 

 
ESTRUCTURES I EXCAVACIONS   
    
Unitats Descripció Preu unitari Total 

    

56 Subministrament i muntatge de les estructures  
suport per als 56 mòduls fotovoltaics 65 3640 

10 
Excavació de rases per al pas dels conductors de la  
línia camp fotovoltaic - regulador, connexió panells i 
 terres, en terreny compacte, amb mitjans manuals. 

4 40 

15 Mà d’obra 8 120 
TOTAL   3800€ 
 

8.1.2. Captació fotovoltaica. 
 

CAPTACIÓ FOTOVOLTAICA   
    
Unitats Descripció Preu unitari Total 
    
 Placa fotovoltaica   

56 Placa fotovoltaica model KD245GH_2PB Kyocera 273,75 15330 
224 Cargols acern inoxidable M6x90 0,5 112 
10 Mà d'obra 8 80 

 Caixa derivació superficial   
56 Caixa de connexions 100x100 2,5 140 

 Connexió plaques - regulador   
20 Conductor de Cu de 0,6/1kV 2x50mm2 8,7 174 
10 Tub corrugat doble capa de 40mm 3,13 31,3 
4 Fusibles 125A 123 492 
4 Porta fusibles de 125A 115 460 
1 Mà d’obra 8 8 
4 Reguladors 175,35 701,4 
 Interconnexió plaques fotovoltaiques   

112 Conductor de Cu de 0,6/1kV 1x2,5mm2 0,53 59,36 
112 Tub corrugat doble capa de 12mm 1,13 126,56 
10 Mà d’obra 8 80 

TOTAL   17794,62€ 
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8.1.3. Bateria d’acumuladors. 

 
BATERIA D’ACUMULADORS   

    
Unitats Descripció Preu unitari Total 

    
45 Bateries model BAT 412201100. VICTRON ENERGY 510 22950 
44 Platines de connexions entre elements 0,7 30,8 
1 Bancada de fusta  400 400 
4 Mà d’obra 8 32 
 Connexió bateria - inversor   

10 Conductor de Cu de 1x10mm2 1,35 13,5 
5 Tub rígid de 32mm 1,83 9,15 
4 Fusible 50A 79 316 
2 Porta fusibles doble de 50A 58 116 
2 Mà d’obra 8 16 
1 Inversor 8100 8100 
 Connexió bateria - regulador   

10 Conductor de Cu de 1x10mm2 1,35 13,5 
5 Tub rígid de 32mm 1,83 9,15 
1 Fusible 125A 123 123 
1 Porta fusibles de 125A 115 115 
3 Mà d’obra 8 24 

TOTAL   32268,1€ 
 

8.1.4. Quadre de distribució i preses a terra. 
 

QUADRE DE DISTRIBUCIÓ I PRESES A TERRA   
    

Unitats Descripció Preu unitari Total 
    

1 Quadre de distribució amb porta transparent 120 120 
12 Interruptor magnetotèrmic de 2 pols de 10A 35,1 421,2 
12 Interruptor magnetotèrmic de 2 pols de 16A 43,6 523,2 
8 Interruptor diferencial de 2 pols 25A i 30mA 29,15 233,2 
2 Interruptor control de potència de 2 pols de 45A 52,2 104,4 
1 Interruptor general de 160A 125 125 

50 Mà d’obra 8 400 
1326 Conductor de Cu 0,6/1kV de 1,5mm2 fase (metres) 0,21 278,46 
1326 Conductor de Cu 0,6/1kV de 1,5mm2 neutre (metres) 0,21 278,46 
1326 Conductor de Cu 0,6/1kV de 1,5mm2 terra (metres) 0,21 278,46 
1152 Conductor de Cu 0,6/1kV de 2,5mm2 fase (metres) 0,3 345,6 
1152 Conductor de Cu 0,6/1kV de 2,5mm2 neutre (metres) 0,3 345,6 
1152 Conductor de Cu 0,6/1kV de 2,5mm2 terra (metres) 0,3 345,6 

69 Caixa de connexions 100x100 2,5 172,5 
2478 Tub rígid de 16mm (metres) 0,69 1709,82 

1 Altres materials (bornes, cinta aïllant, claus..) 375 375 
1 Posta a terra de l’edifici 3500 3500 
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    - Conductors    
    - Connectors punt de posta a terra   
    - Piques   
    - Posta a terra del neutre del regulador   

    - Mà d’obra   
TOTAL   9556,5€ 
 

 
8.1.5. Lluminàries, làmpades, mecanismes i endolls. 

 
LLUMINÀRIES, LÀMPADES, MECANISMES I ENDOLLS   

    
Unitats Descripció Preu unitari Total 

    
19 Lluminàries i làmpades passadissos 64,49 1225,31 
57 Lluminàries d’emergència 39,98 2278,86 
47 Tubs fluorescents LED de 11W i lluminària 37,1 1743,7 

110 Làmpades LED de 4w i lluminària 20,13 2214,3 
43 Mecanismes  18,7 804,1 
80 Endolls 19,95 1596 

TOTAL   9862,27€ 
 
 

8.1.6. Construcció caseta  bateries. 

 
CONSTRUCCIÓ CASETA BATERIES   

    
Unitats Descripció Preu unitari Total 

    
1 Material de construcció (blocs, ciment, bigues…) 2300 2300 
1 Porta d’alumini 580 580 
4 Reixes de respiració 55 220 

15 Mà d’obra 8 120 
TOTAL   3220€ 
 

8.1.7. Lloguer d’una barca per transportar el material. 

 
LLOGUER D’UNA BARCA PER TRANSPORTAR EL MATERIAL   

    
Unitats Descripció Preu unitari Total 

    
3 Hores de lloguer de la barca amb conductor 470 1410 

TOTAL   1410€ 
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8.1.8. Cost del projecte, dietes i desplaçaments. 

 
COST DEL PROJECTE, DIETES I DESPLAÇAMENTS   

    
Unitats Descripció Preu unitari Total 

    
1 Cost en concepte d’elaboració del projecte i direcció de l’obra 4000 4000 
1 Desplaçaments i dietes 1500 1500 

TOTAL   5500€ 
 

8.1.9. Resum econòmic. 
 

RESUM ECONÒMIC  
  
Descripció Total 
  
Estructures i excavacions 3800 
Captació fotovoltaica 17794,62 
Bateria d’acumuladors 32268,1 
Quadre de distribució i preses a terra 9556,5 
Lluminàries, làmpades, mecanismes i endolls 9862,27 
Construcció caseta bateries 3220 
Lloguer d’una barca per transportar el material 1410 
Cost del projecte, dietes i desplaçaments 5500 

TOTAL 83411,49€ 
 

La present oferta té un cost de 83411,49 euros amb IVA inclòs. 

 
8.2. Ajuts oficials. 

En aquest projecte no s’han tingut en compte els possibles ajuts estatals, autonòmics o 

altres que es puguin disposar per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques.  

 
8.3. Ajuts dels voluntaris. 

En aquest projecte no s’han tingut en compte els possibles ajusts o donacions que es 

puguin rebre per part dels voluntaris o del ciutadans menorquins.  
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9. Conclusions. 

En la present memòria, càlculs, estudi econòmic, plànols i annexes s’ha descrit la 

instal·lació d’energia solar fotovoltaica per a l’edifici principal de l’lla del Rei per tal de 

poder realitzar  activitats socials, conferències, colònies, etc. Aquesta instal·lació complirà 

amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, així com també la normativa de 

seguretat que sigui d’aplicació. 

 

Existeixen, avui en dia, múltiples opcions possibles per a realitzar una instal·lació elèctrica 

aïllada. En aquest projecte s’han analitzat diferents opcions i la més viable ha estat la 

instal·lació de plaques fotovoltaiques a una de les zones no edificades de l’illa. 

 

En el propi desenvolupament del projecte no s’ha buscat exclusivament el 

subministrament energètic fotovoltaic, si no que també s’ha fet un estudi ambiental i 

econòmic amb la instal·lació d’un cable submarí que connectés l’illa del Rei amb l’illa de 

Menorca, amb el que s’ha decidit, com a millor opció, el subministrament elèctric 

mitjançant plaques fotovoltaiques. 

 

Com a conclusió final s’ha de incidir que el camí de les energies renovables està en 

marxa ja que s’està acceptant en tot el món, que el canvi climàtic ve a conseqüència de la 

emissió dels gasos combustibles, gran part d’ells provinents de la generació de l’energia. 

 

És lògic suposar que el sector fotovoltaic experimentarà un gran impuls en els pròxims 

anys, amb el conseqüent benefici ecològic, i al mateix temps obrirà un gran ventall de 

possibilitats a la industria fotovoltaica i a les inversions publiques o privades que apostin 

per aquesta tecnologia. 
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10. Plànols. 

10.1. Plànol 1: Situació. 
10.2. Plànol 2: Emplaçament. 
10.3. Plànol 3: Sales planta baixa. 
10.4. Plànol 4: Sales primer pis. 

10.5. Plànol 5: Connexió mòduls. 
10.6. Plànol 6: Esquema unifilar. 
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