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Resum 
Aquest projecte tracta sobre un estudi de viabilitat i 
posterior dimensionament d’una instal·lació solar 
fotovoltaica per a l’edifici principal de l’Illa del Rei, 
situada en el port de Maó. Aquest edifici, del segle XVIII, 
consta de dues plantes i cada una d’elles està dividida amb 
20 sales, les quals pretenen tenir un ús de caràcter social i 
cultural per a la població menorquina. Per tal de realitzar 
el proveïment elèctric, s’ha estudiat la possibilitat 
d’instal·lar un cable 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 i ecològic. 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. 

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, 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 
ubicada a una zona no electrificada, lluny de la xarxa 
elèctrica, estat que fa molt costosa la connexió a la xarxa. 
L’objectiu d’aquest projecte és el de conscienciar de la 
necessitat d’energies renovables com alternativa a les 
energies convencionals. 
Una vegada realitzat l’anàlisi de la situació en les 
inversions per la producció de l’energia ens centrarem en 
l’energia fotovoltaica i també amb la possibilitat de la 
connexió a la xarxa elèctrica mitjançant un cable submarí.  

2. Estudi de viabilitat 
L’electrificació a través de la xarxa de zones rurals amb 
població disseminada com és el cas present, comporta un 
alt cost ja que intervenen diferents factors (topografia, 
traçat de la línia, característiques del terreny, etc.). Per 
altra banda, l’impacte ecològic i mediambiental produït en 
l’estesa d’una línia elèctrica en zones marítimes és evident. 
El pressupost que s’ha presentat per part d’una empresa 
externa puja a 85.000€. 

Per altre banda, l’opció d’instal·lar grups electrògens com 
a recurs per a generar energia elèctrica en el medi natural 
representa una inversió inicial relativament baixa, però 
també representa considerables inconvenients, com per 
exemple la necessitat de transportar el combustible fins a 
l’illa, el perill d’acumular combustibles volàtils, el 
manteniment del grup electrogen i l’elevat cost actual del 
combustible. 

Pel que fa al sistema fotovoltaic per a l’electrificació en un 
medi aïllat marítimament, aquest sistema ofereix, tot i les 
seves limitacions, gran avantatges a tenir en compte. 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 (no 
contamina, no fa soroll, no consumeix cap tipus de 
combustible líquid o sòlid) 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.  

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.  

3. El 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. Depenent de la configuració o 
l’aplicació a què està destinat el sistema poden estar 
presents els següents subsistemes: 

- El fotovoltaic: integrat per la configuració 
sèrie/paral·lel de cèl·lules fotovoltaiques. 
S’encarrega de captar l’energia solar i 
transformar-la en energia elèctrica. 

- El d’acumulació: consistent en bateries 
d’acumuladors connectats en configuració 
sèrie/paral·lel.  

- El regular o de control: consistent en circuits 
electrònics que s’encarreguen de proporcionar la 
càrrega adequada a la bateria d’acumuladors, 



evitant sobrecàrregues o descàrregues perilloses 
per aquesta. 

- El d’inversió: 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. 

- La monitorització: consistent en equips de mesura 
i enregistrament necessaris per al seguiment del 
funcionament de tot el sistema. Aquest subsistema 
és del tot opcional. 

4. Estudi de la radiació solar 
Òbviament els rajos solars no arriben perpendiculars a 
qualsevol punt de la superfície terrestre. És 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 el 
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. 
Un cop fetes diverses consideracions, s’ha pres com a valor 
òptim d’inclinació el de 60º i un azimut de 0º. Aquests 
angles milloren substancialment el nivell d’energia 
captada per als mesos amb menys hores de sol envers 
angles menors. Per altre banda, l’excedent d’energia 
durant els mesos amb més hores de sol serà menor, però 
suficient per a la nostra instal·lació.  

5. Dimensionament de la instal·lació 
fotovoltaica 

Per realitzar el dimensionament de la instal·lació hem de 
fer un càlcul del consum mig diari dels aparells que 
haurem d’alimentar: 

- Lluminàries: s’utilitzaran diferents tipus de 
lluminàries depenent de l’ús que es doni a les 
diferents sales. En algunes d’elles s’instal·laran 
tubs fluorescents de LED de 11w i en altres 
làmpades LED de 4w. Pel que fa a l’enllumenat 
exterior s’utilitzaran làmpades LED de 12w. 
També hi haurà enllumenat d’emergència ja que 
l’edifici és de pública concurrència i així ho 
estipula la ITC-BT-28. 

- Els electrodomèstics que s’utilitzaran seran de 
baix consum i que correspongui al nivell A 
d’eficiència energètica. 

- Altres electrodomèstics: com que es preveu que a 
l’illa s’hi realitzin activitats socials, conferències, 
etc. es preveu que s’hi puguin utilitzar 
ordinadors, TV, projectors, etc. 

- 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 de l’aigua. 

 
 
 

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 1: Càlcul del consum mig diari 

 
Amb aquestes dades es calcula el corrent màxim de la 
instal·lació aplicant-l’hi un factor de correcció per tal de 
tenir en compte les pèrdues de la instal·lació. 
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Amb aquesta dada i sabent l’energia que genera un panell 
es poden determinar el nombre de mòduls que necessitarà 
la instal·lació: 
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Un cop conegut el nombre de panells fotovoltaics que es 
necessiten es calcula la capacitat (Cbateria) que necessitarà 
una  bateria i posteriorment el nombre total de bateries que 
s’hauran d’instal·lar. Per el càlcul de la capacitat de la 
bateria es té en compte els dies d’autonomia que es calcula 
quan hi hagi poca o nul·la irradiació solar, en els càlculs 
que s’han realitzat en aquest projecte s’han fet per a tres 
dies d’autonomia. 
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El nombre de bateries es calcula entre el quocient de la 
capacitat de la bateria i el valor de la capacitat nominal de 
cada una d’elles: 

alno

bateria
lelparalbateries C

Cn
min

·_º ≥  

 
Arribats a aquest punt, hem d’escollir el regulador, i per 
això s’ha de conèixer el corrent del camp fotovoltaic: 

lelparalmòdulsSCcfotovoltaicamp nII ·__ º⋅=  

 
Essent ISC el corrent del curtcircuit del panell fotovoltaic. 
 
El nombre de reguladors vindrà determinat per la divisió 
entre el corrent del regulador i el corrent de càrrega del 
regulador: 
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Introduint en aquestes equacions les dades que disposem 
obtenim que en la instal·lació fotovoltaica de l’illa del Rei 
seran necessàries: 

- 56 panells fotovoltaics de la marca Kyocera, 
model KD245GH_2PB. 

- 94 bateries, és a dir, 47 grups de bateries en 
paral·lel amb 2 bateries en sèrie a cada branca. 
Marca VICTRON ENERGY, model BAT 
412201100. 

- 4 reguladors de la marca XANTREX, model C40. 
- 1 inversor, model SUNNY ISLAND 5048 

Multicluster-Box 6 de la marca SMA-IBERICA. 
 
Un cop definits tots els elements que formaran part de la 
instal·lació, es procedirà a calcular les proteccions. 
 
Ja dins 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 intensitats, i les 
proteccions contra contactes directes i indirectes.  

6. Plec de condicions 
Els panells fotovoltaics aniran muntats sobre una 
estructura suport, la qual té la missió de mantenir fixat el 
contingut sobre un punt del 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 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 al nord-est de 
l’illa, on es disposa de terreny suficient i ben situat per 
aquest efecte. 
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. Per tal de complir aquestes 
especificacions els acumuladors estaran instal·lats a una 
caseta que disposarà d’orificis de ventilació a la part 
superior per evitar l’acumulació de gasos. 

7. Manteniment 
El manteniment dels panells fotovoltaics no comporta cap 
problema especial. Es realitzarà una neteja periòdica dels 
panells utilitzant una esponja suau i aigua ja que pot 
quedar-hi pols impregnada, fang, excrements d’ocells o 

inclús sal marina. La neteja es realitzarà de forma suau, 
sense exercir pressió i mai utilitzant objectes durs com 
rasquetes o similars. 
Aprofitant la neteja dels mòduls també es realitzarà una 
inspecció visual dels mateixos així com del seu entorn, 
eliminant els cossos que els puguin fer ombra, com 
branques arbres o herbes. 
Pel que fa als acumuladors s’haurà de tenir en cura 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. També es realitzarà una 
inspecció i neteja dels terminals i assegurar-se que les 
plaques de connexió 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. 

8. Pressupost 
S’han calculat els pressuposts de la instal·lació, així com 
també s’inclou el transport de material mitjançant el 
lloguer d’una barca amb conductor. A continuació es 
desglossen els pressuposts: 

Descripció Preu total 
Estructures i excavacions 3.800€ 
Captació fotovoltaica 17.664,62€ 
Bateria d’acumuladors 23.540,45€ 
Quadre de distribució i preses a terra 9.556,5€ 
Lluminàries, làmpades, mecanismes i 
endolls 

9.862,27€ 

Construcció caseta de bateries 2.420€ 
Lloguer d’una barca per transportar el 
material 

1.410€ 

Cost del projecte, dietes i desplaçaments 5.550€ 
TOTAL 73.753,84€ 
Taula 2. Pressupost. 

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’illa del Rei per tal 
de poder realitzar activitats socials. Aquesta instal·lació 
complirà amb el R.E.B.T., 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 analitzar 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 de 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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