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Resum  
En el present projecte s’indica el procediment a seguir per 
al desenvolupament d’una pico central hidràulica (Pn < 
100 kW), que té com a finalitat cobrir la demanda 
elèctrica d’una vivenda rural aïllada de disseny propi, 
amb electrificació bàsica (5.75 kW), situada al Clot del 
moro en la comarca del Berguedà. La qual, al no disposar 
de connexió amb la companyia elèctrica necessitarà del 
seu autoconsum. L’aprofitament hídric serà extret del 
torrent que dur el mateix nom el qual desemboca al riu 
Llobregat, pertanyien així a la conca hidrogràfica del 
Llobregat. 
 

1. Introducció 
El disseny de la pico central hidroelèctrica parteix de la 
necessitat d’abastir certes zones rurals, on l’alt cost 
constructiu degut a la topografia del terreny, és un 
impediment per a la connexió amb la xarxa de 
subministrament. Dita necessitat, tenint en compte 
únicament sistemes que utilitzin font renovables, ja està 
coberta amb les instal·lacions fotovoltaiques i eòliques, 
entre altres. Però sense desmerèixer les anteriors, és vol 
donar a conèixer una alternativa domestica, prou atractiva 
i competent enfront solucions ja existents.  
Caldrà doncs estudiar el procediment natural, el qual a de 
seguir qualsevol implantació com la esmentada en aquest 
projecte, així assolir degudament els objectius esperats. 

 
2. Vivenda rural 

És essencial analitzar la vivenda rural a alimentar. Al ser 
un projecte docent, el seu disseny a sigut propi, així 
facilitar als possibles clients una construcció tipus, la qual 
seguint les especificacions marcades per el reglament 
electrotècnic per a baixa tensió, constitueix les necessitats 
d’una electrificació bàsica. La seva distribució ha estat 
pensada per albergar gran part de l’obra reduint al màxim 
l’impacta visual o paisatgístic de la zona. 

 

 

Fig. 1. Distribució de la vivenda rural 

 
Per poder assegurar l’obtenció del nivell d’electrificació 
anomenat s’ha de realitzar la previsió de totes les càrregues 
que formen la instal·lació interior, aplicant els factors 
correctors necessaris per arribar a valors pròxims a la 
realitat. En el cas de desitjar un control automatitzat, s’ha 
d’estimar també el consum dels actuadors elèctrics que el 
componen, si encara no són coneguts, una bona estimació 
es de 500 W.  
 

 

Taula 1. Previsió de carregues 

 
Per tant la suma de consums per zona ens dona el total 
consumit de 4782 W, encara molt per sota del valor màxim 
corresponent a una electrificació normalitzada de 5750 W. 
En aquest punt, d’una forma divergent a la metodologia 
convencional, cal escollir el grup turbina – generador, 
doncs al conèixer la potencia elèctrica necessària, ens dona 
idea de les mínimes especificacions que té complir per 
obtenir-la. L’equip electromecànic que s’ajusta a les 
característiques descrites, és el que es pot trobar en 
l’empresa ubicada a Irún (País Basc) anomenada 



GARBITEK que disposa del model 6000W, Micro-turbina 
TURGO 230Vca. Aquesta necessita d’un salt comprès 
entre 28 i 35 m, i un cabal de 30 a 38 l/s. L’excedent 
d’energia generada es dissiparà a partir d’un element 
resistiu. 
   

3. Estudi del terreny 
Com s’ha mencionat anteriorment, la potencia elèctrica 
obtinguda és proporcional a l’altura de salt i el cabal 
turbinat, s’ha de parar atenció a determinar correctament 
aquestes variables, per al disseny de les instal·lacions i el 
dimensionament del equips. 
Si es pretén determinar dades rigoroses sobre el cabal 
hidrològic del recurs, cal dirigir-se a les xarxes de control 
de cada comunitat autònoma, en aquest cas al localitzar-
se a Catalunya pren competència de l’Agencia Catalana 
de les Aigües (ACA). No es pot ometre en cap cas, el 
cabal ecològic necessari per preservar l’ecosistema de la 
zona. 
Per al salt, en el cas de no posseir elements tècnics de 
mesura, s’estudia l’informació aportada per l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya (ICC). Una part molt important 
en la determinació del salt, són les pèrdues de carrega 
provocades per els elements constructius. Una bona 
aproximació es preveure un augment del 4% en el salt 
brut. Si es té coneixença dels materials a emprar, calcular 
dites pèrdues, donarà més validesa als resultats.  
 

 

Taula 2. Cabals i salts disponibles al Clot de moro 

 
4. Aspectes legal ajuts i subvencions 

Pot semblar irrisori, en aquest punt del projecte, la 
menció dels aspectes legals a tenir en compte o les ajuts i 
subvencions a sol·licitar. Però s’ha de tenir en compte 
que  la seva avaluació pot determinar la viabilitat de la 
implantació, evitant així, en cas advers, l’inici de costoses 
taxes de disseny. No pot haver-hi sol·licitud sense 
disposar de la informació anteriorment descrita. 
Tenint en compte la localització de la instal·lació, la 
petició de concessió d’aigues superficials, s’atorga a 
l’Agencia Catalana de les Aigües, que de forma 
telemàtica en la pagina web de gencat es poden sol·licitar 
les tramitacions pertinents. En ella també es pot conèixer 
les taxes subjectes a dita sol·licitud, les quals són 
exigibles en el moment de la finalització dels 
procediments mitjançant una carta de pagament. 

Un tema imprescindible per a la constitució de sistemes 
com l’esmenta’t, deriva de l’aprovació d’ajudes i 
subvencions proporcionades per diferents entitats, tan 
europees, estatals, o de la pròpia comunitat autònoma, la 
qual es situa l’obra.   
Avanç d’iniciar aquest apartat cal conèixer dos aspectes 
molt importants:  
• En l’actualitat, es a dir al 2012, degut al fenomen    

econòmic anomenat crisis en el qual ens trobem, el 
govern Espanyol a eliminat tot tipus de subvencions 
a les energies renovables per a reduir el dèficit 
tarifari, i des de l’àmbit autonòmic s’han acabat els 
terminis de subscripcions a aquest tipus de peticions.   

• En l’àmbit pico hidroelèctric domèstic, al ser 
pràcticament desconegut, no es contemplen ajudes i 
subvencions de cap tipus, degut sobretot a la 
creixent demanda de altres sistemes renovables 
productors. 

Si no es pretén desenvolupar la hidroelectricitat 
domestica, serà impossible arribar mai a una viabilitat 
acceptable per al seu desenvolupament físic.  Ja que en 
aquest projecte es pretén arribar-hi, es mencionen les 
ajudes produïdes amb sistemes similars en anys 
posteriors, així conèixer les subvencions que es 
disposaven. Un altre aspecte important en aquesta 
avaluació, és la total desconnexió amb la xarxa de 
subministrament elèctric, doncs variarà molt la quantia de 
les ajuts, tenint en compte de que no es pretén pertànyer 
al regim especial i obtenir uns beneficis econòmics en la 
seva venta a les companyies subministradores.  
Les escollides, tenint en compte les mes beneficioses, 
són: 
• Energies renovables 2011 
• Pla de l‘electrificació rural de Catalunya 2010-2011 

Aquestes no poden ser aplicades simultàniament a la 
mateixa instal·lació. 
Tota la informació anterior pot donar al lector una idea de 
la quantia subvencionada, que dites entitats estan 
disposades a atorgar, en cas d’assolir, en un futur proper, 
una  creixement econòmic fructífer. 
En cas de disposar de condicions favorables per la 
implantació desitjada, ja es pot procedir en el disseny de 
la instal·lació. 
 

5. Obra civil 
L’obra civil engloba les infraestructures i instal·lacions 
necessàries per derivar, conduir, turbinar i retornar 
l’aigua, així com albergar els equips electromecànics per 
a la transformació en energia elèctrica. Els treballs 
constructius d’una pico central hidràulica són molt reduïts 
en comparació amb les gran central, sent mínim el seu 
impacte sobre el medi ambient. Per identificar cada 
element que compon l’obra civil, es diferencien dos grans 
zones de la instal·lació: 
• Zona de captació i conducció, on compren tots els 

elements destinats a l’extracció de l’aigua del riu, 
amb la finalitat d’obtenir energia elèctrica, fins a 



l’entrada a la sala de màquines a partir del sistema 
de conducció.   

• Sala de màquines, on tindrà lloc la transformació 
d’energia cinètica i potencial de l’aigua, en energia 
elèctrica exposada al consum, recollint tots els 
element necessaris per assolir aquest propòsit. 

 

 

Fig. 2. Obra civil 

 

6. Equipament electromecànic 
Situat tot en la sala de maquines, és el conjunt d’eines del 
sistema encarregades exclusivament de la generació i 
transport de l’energia elèctrica, així com el control i 
automatització dels element necessaris per a obtenir-la.   
 

 

Fig. 3. Equipament electromecànic 

 

7. Sistema de suport 
Durant la creació del disseny de la pico central, queda al 
descobert la seva feblesa davant d’aturades en 
l’explotació, que podrien interrompre la continuïtat del 
servei. 
Així dons es mencionen dos sistemes de suport 
especialment adaptats a aquesta situació, dels quals 
només utilitzarem un d’ells i que aportaran suficient 
energia per continuar tenint les mateixes prestacions, 
durant la reparació de les faltes causants de l’aturada de la 
central. 
• Grup electrogen 
• Bateries d’acumulació 

Indispensable per als dos sistemes de suport, cal instal·lar 
tot el conjunt a una alçada mínima de seguretat, evitant 
així, en cas d’inundació, el seu malbaratament. El grup 

electrogen, té capacitat per suportar l’impacta de l’aigua 
en la seva superfície, dons està dissenyat per a l’exterior, 
però no per condicions d’inundació prolongada. Aquest 
suport elevat no pot impedir en cap moment el pas dels 
operaris de manteniment, i si escau l’obertura de les 
portes d’accés a l’interior de grup.      
El sistema de suport escollit per aquest projecte és el grup 
electrogen, al treballar amb aquestes potencies. El seu 
cost d’inversió serà acceptable, tindrà una fàcil 
instal·lació, poc manteniment, gran vida útil i ja que 
s’esperà un poc ús, cost reduït de combustible diesel.   
 

 

Fig. 4. Sistemes de suport 

 

8.Sistema d’aprofitament d’aigües turbinades 
Un cop turbinada l’aigua provinent del riu, la opció més 
comuna seria reintroduir-la d’una forma immediata al 
transcurs del mateix. Però tenint molt en compte el 
concepte de estalvi energètic i econòmic, es pot 
parcialment aprofitar per altres usos, on el consum hídric 
és molt elevat: 
• Aigua sanitària, centrada principalment en alimentar 

la cisterna del wc. 
• Reg, alimentant les aixetes exteriors de la vivenda o 

el sistema d’aspersors. 
Encarint mínimament el cost final de la instal·lació, 
permet tenir una disponibilitat continua d’aigua, gratuïta i 
parcialment independent de les companyies 
subministradores. Dita parcialitat, assegura en tot moment 
l’obtenció d’aquest recurs. 
 

 

Fig. 5. Esquema del sistema d’aprofitament 

 

9. Automatització 
En centrals hidràuliques d’un tamany considerable és 
imprescindible tenir un total control automàtic del 
diferents components que formen la instal·lació. En 



centrals de potència més reduïda la gestió pot ser manual, 
ja que les seves dimensions així ho permeten. Però 
deixant de banda el sobre cost que això comporta, es 
mostra com el sistema té la capacitat d’autogestionar-se, i 
en cas de no ser possible, donar senyal d’avís indicant el 
possible error. 
El sistema escollit per a l’automatització de la pico 
central, degut a les seves característiques, és el LOGO! de 
la Marca Siemens. La programació esdevé a partir del 
software que disposa anomenat LOGO! Soft Comfor amb 
llenguatge gràfic de portes lògiques.   
En cas de voler aplicar de nou o modificar qualsevol 
paràmetre inscrit al sistema, es pot connectar novament el 
mòdul al PC i corregir-l’ho de forma molt senzilla sense 
encarir el cost de la instal·lació, adequant-lo a les 
necessitats, sempre i quant no superem el nombre de 
entrades i sortides que disposem. Però en cas necessari 
sempre es pot ampliar aplicant més mòduls en paral·lel. 
 

 

Fig. 6. Esquema gràfic de l’automatització 

 

10. Pressupost 
I finalment, indispensable per a prendre coneixement del 
cost total del sistema, s’elabora el pressupost de la pico 
central hidroelèctrica. En ell s’indica: 
• La integració del components modificats pertinent a 

l’economització del total.   
• Contemplació del nombre d’elements d’instal·lació 

necessaris, obtinguts del estudi realitzat al recurs 
hídric, al terreny d’ubicació (Clot del moro) i a les 
prestacions mínimes marcades per el propietari.  

• De caire orientatiu, però no vinculant a l’empresa 
instal·ladora, les taxes aplicables als tràmits sobre 
concessions i autoritzacions de l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA).   

El primer punt assenyalat, indica les mesures preses per 
economitzar-l’ho, substituint les vàlvules elèctriques, per 
un control manual i reduint les tasques de 
l’automatització. D’aquesta forma afavorir l’assoliment 
de la viabilitat.   
La suma total del pressupost referit a la central pico 
hidroelèctrica excedeix a 37870.96 € 

 

Taula 3. Pressupost de la pico central hidràulica  

 
Per a facilitar la comparativa, es realitzara sense 
prescindir de cap kWh per a la mateixa vivenda i en la 
mateixa ubicació, el pressupost aproximat en petita 
central fotovoltaica i eòlica. 
 

 

Taula 4. Pressupost de les alternatives 

 
11. Pla d’operació i manteniment 

Independentment del la instal·lació, tenint en compte que 
no afecta directament al càlcul del pressupost, s’ha 
dissenyat un pla d’operació específic, tan manual com 
automàtic depenent del sistema escollit, i un pla de 
manteniment propi, suficient per mantenir, en el transcurs 
del temps, tota l’obra en plenes condicions. 
El pla de manteniment, tenint en compte que el seu 
realitzador és l’usuari de la vivenda, està dissenyat de tal 
manera que amb els coneixements mínims propis o 
adquirits del tècnic de l’empresa, es pugui realitzar de 
forma rapida i senzilla. Aquest consta principalment de 
tasques preventives i en cas necessari de correctives. El 
format emprat, constà de l’emplenament d’una sèrie de 
informes de disseny propi, facilitant dites tasques.  
 

12. Impacte mediambiental 
En qualsevol disseny d’una central hidroelèctrica que 
ocupi un terreny amb alt nivell de sensibilitat ecològica, 
indiferentment de la potencia generada, s’ha de tenir en 
compte els efectes de l’ús directe d’aigua, així com els 
indirectes que poden afectar al medi.  
En l‘avaluació dels impactes mediambientals, d’aquest 
projecte, es tenen en compte els produïts en la fase de 
construcció de les instal·lacions i dels components 
pertinents a ella, sense oblidar la fase d’explotació per a 
la generació. També es busquen solucions per aconseguir, 
en la mesura del possible, la seva mitigació.  
El resultants conclosos en les avaluacions realitzades són 
propis i de caire subjectiu, per la qual cosa, poden entra 
amb conflicte amb l’opinió del lector, tot i així, no 
s’allunyaran de la realitat.   
 

13. Estudi de viabilitat 
En aquest estudi s’avalua el grau de viabilitat que pot 
assumir el present projecte pico hidroelèctric, tenint en 
compte les següents variants:  
• Tècniques 



• Legals  
• Econòmiques 

La suma d’aquest conceptes ajuden a conèixer els factors 
favorables per la seva introducció en el mercat d’energies 
amb autoconsum, encara que també a descobrir si convé 
econòmicament la seva implantació en la zona d’ubicació 
emprada. 
Observant amb atenció els resultats obtinguts, no existeix 
cap afectació que pugui impedir la viabilitat tècnica i 
legal d’aquest projecta. Això no passa amb la viabilitat 
econòmica, la qual conclou, que surt més a conta 
dipositar la inversió a plaç fix en un banc, on a la llarga el 
guany serà superior.  
D’igual forma s’ha avaluat la viabilitat de les petita 
central fotovoltaica i eòlica, modificant els valors 
pressupostaris d’entrada en condicions optimes, així 
assegurant l’obtenció de conclusions legítimes. La 
invalidesa dels resultats obtinguts no és inesperada, ja que 
qualsevol persona o entitat que pretengui utilitzar 
energies renovables per a la generació elèctrica 
d’autoconsum, que no disposi d’ajudes i subvencions per 
al seu desenvolupament, havent d’assumir integrament la 
inversió de la instal·lació, a la llarga perdrà capital 
econòmic, davant d’altres opcions amb impactes 
mediambientals superiors. 
 

 

Taula 5. Taula resum de la viabilitat dels sistemes 

 
Com es pretén corregir la seva inviabilitat, per així 
aconseguir donar una alternativa favorable al medi, 
s’estudia el nivell percentual de les ajudes i subvencions 
necessàries per assolir-ho. Aquesta resulta ser del 49 % 
de la inversió total de les instal·lacions, sense tenir en 
compte les taxes a les agencies competents de les aigües, 
que romanen fixes. També es podrien reduir o ometre 
aquestes taxes, en casos com l’esmentat en aquest 
projecte, tenint en compte que l’afectació al medi és 
mínima.   
Tal i com s’observa en les subvencions proporcionades 
per el PERC 2010-2011, el 49% de la inversió 
subvencionable, no és un valor gens descabellat.  

 

Taula 6. Taula resum de la viabilitat de la central  pico 
hidroelèctrica amb aplicació de la subvenció calculada 

 

14. Anàlisis comparatiu 
En aquest anàlisis, no es pretén competir o desmerèixer 
cap metodologia, simplement indicar, ja que no es té 
massa amb consideració, la viabilitat de l’ús de les 
centrals pico hidràuliques en l’àmbit domèstic, d’igual 
forma que s’utilitzen les petites centrals fotovoltaiques o 
eòliques per a la mateixa funció. 
Per aconseguir l’objectiu desitjat d’aquesta comparativa, 
s’analitza les següents comparatives parcials:  
• Comparativa constructiva  
• Comparativa mediambiental  
• Comparativa econòmica 

Un cop finalitzades, les conclusions es poden veure en la 
taula resum disposada al final de l’apartat. 
 

 

Taula 7. Anàlisis comparatiu dels sistemes energètics 
renovables 

 

15. conclusions 
Es pot afirmar que el present projecte podrà servir com a 
guia per a l‘implantació de pico centrals hidroelèctriques 
d’autoconsum, enfocada principalment a entorns rurals, 
doncs en ell s’indiquen tots els passos a desenvolupar. 
Des de l’estudi topogràfic del terreny i hidrològic del 
torrent, la determinació de la potencia a partir dels 
consums disponibles en l’habitatge, fins al càlcul, 
coneixença, operació, manteniment i impacte 
mediambiental dels components que conformen el 



sistema, sense oblidar les taxes aplicades a la captació i 
els possibles ajuts o subvencions a sol·licitar.          
Tenint en compte els aspectes mediambientals, en centrals 
pico com les d’aquest projecte, l’impacta serà mínim.  
En ell, es dissenya detalladament un sistema automatitzat 
mitjançant els mòduls LOGO! de Siemens, per a un 
control automàtic del la pico central. Però ja que, la 
competència energètica ens obliga, s’ha economitzat el 
sistema mitjançant controladors manuals, sense ometre la 
majoria de prestacions anteriorment descrites.      
Ja que la font de tota nova implantació en l’àmbit de 
l’estalvi energètic, deriva de la necessitat de reduir els 
consums, en aquest projecte, també es dissenya un 
sistema d’aprofitament d’aigües per a usos sanitaris i de 
reg, abaratint el cost de les factures mensuals i fent-lo 
més atractiu als possibles consumidors.   
En termes de viabilitat, s’ha pogut observar com el seu 
assoliment passa per l’otorgació d’ajudes i subvencions 
prèviament sol·licitades, tan siguin d’àmbit estatal com 
autonòmic. Doncs no resta cap diferencia amb les demés 
centrals amb fonts renovables, que també requereixen 
d’elles. Amb això també indica que les subvencions 
mínimes calculades per a la seva viabilitat, entren dins els 
valors atorgables en altres èpoques més econòmicament 
fructíferes. 
La comparativa aplicada a les diferents tipologies 
generatives: hidroelèctrica, fotovoltaica i eòlica, deixant 
de banda les diferencies constructives, demostra amb més 
fermesa la possible introducció de la turbina hidràulica en 
el mercat domèstic, encara que per contra, cal recordar 
que la disposició de recursos hídrics a les proximitats de 
una vivenda, és més aleatori que a les seves alternatives.      
En el disseny de les canalitzacions de la pico central s’han 
tingut en compte les especificacions i recomanacions 
indicades per el fabricant del grup turbina – generador, 
que els hi aplica un sobredimensionament prèviament 
calculat per a solventar qualsevol tipus d’ubicació 
emprada. Aquest sobredimensionament es regula 
mitjançant el tancament parcial de la vàlvula de control, 
anterior al grup, que permetrà assolir el cabal mínim 
exigit. Tota aquest maniobra, es podria reduir i ajustar 
amb experiència futura en el camp pico hidroelèctric, així 
utilitzar canalitzacions de diàmetres inferiors, abaratint el 
cost de les instal·lacions aplicades i augmentant així la 
competivitat en el sector domèstic.    
Com a conclusió final, es pot afirmar doncs que 
l’aplicació de sistemes com el descrit en aquest projecte, 
són tan realitzables com les alternatives de generació 
mitjançant fonts renovables i tan competents com 
disposar de connexió a la xarxa de subministrament 
elèctric. Cal prendre doncs, consideració de la zona 
d’instal·lació per conèixer la disposició de la font i així 
emprar la tipologia idònia. Encara que en moltes 
ocasions, i la recomanada per la majoria de fabricants, la 
millor opció són les hibridacions entre sistemes, 
aprofitant així els recursos al màxim.   
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