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Resum 

En el següent document, és descriurà la instal·lació solar i fotovoltaica de l’edifici per la 
realització de l’activitat de menjars preparats. Es realitzaran els càlculs necessaris i es 
descriuran els elements instal·lats. 
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D.1. Introducció 

En aquest document es realitzarà un estudi per instal·lar un sistema d’obtenció d’energia 
solar mitjançant dues maneres distintes: la primera a través de plaques solars per escalfar 
l’aigua sanitària i la segona mitjançant plaques fotovoltaiques per obtenir energia elèctrica. 

L’energia solar és una energia renovable i neta i per tant ja existeixen normatives i lleis que 
fan més fàcil la seva instal·lació i així fomentar aquest ús. En el cas de la instal·lació de 
plaques solars per escalfar l’ACS ja és d’aplicació obligatòria, tal com s’indica en el CTE en 
el document bàsic d’estalvi d’energia.  

La instal·lació de plaques fotovoltaiques no és de compliment obligatori, però el seu ús per 
obtenir un benefici econòmic és, de cada vegada, més freqüent, i ja són més les persones i 
les empreses que inverteixen en aquest tipus d’instal·lacions. 

A continuació, en els següents punts, es descriu cada tipus d’instal·lació, amb els càlculs 
corresponents i amb la representació gràfica dels dos captadors, solar i fotovoltaic, que 
s’instal·laran en la nau. 
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D.2. Energia solar 

Tal com s’indica a la secció 4 del DB-HE ( Document bàsic de l’estalvi energètic ) del CTE, 
és d’aplicació obligatòria una mínima contribució solar mitjançant la col·locació de plaques 
solars per a satisfer la demanda d’aigua sanitària. 

La taula 2.2 d’aquesta secció HE-4 del DB-HE assenyala que la contribució solar mínima per 
una zona climàtica IV ( Illes Balears) i amb una demanda total d’aigua calenta sanitària de 
1755 l/d (compresa entre 1000 i 2000 l/d) es d’un 70 %. Aquest percentatge de contribució 
solar correspon a una temperatura de 60ºC i que la font energètica de recolzament és 
l’electricitat mitjançant l’efecte Joule. 

D.2.1.  Condicions generals de la instal·lació 

El sistema que conforma la instal·lació solar tèrmica per cobrir la demanda necessària 
d’aigua calenta son les següents: 

- Un sistema de captació format per els captadors solars, encarregat de transformar la 
radiació solar incident en energia tèrmica de forma que s’escalfa el fluid de treball que 
circula per ells. 

- Un sistema d’acumulació constituït per un dipòsits que emmagatzemen l’aigua calenta 
fins que es precisa el seu ús. 

- Un circuit hidràulic constituït per toveres, bombes, vàlvules i que s’encarreguen d’establir 
el moviment del fluid calent fins el sistema d’acumulació. 

- Un sistema d’intercanvi que realitza la transferència d’energia tèrmica captada des del 
circuit de captadors, o circuit primari, a l’aigua calenta que es consumeix. 

- Un sistema de regulació i control que s’encarrega per un costat d’assegurar el correcte 
funcionament de l’equip per a proporcionar la màxima energia solar tèrmica possible i, 
per altra banda, actua com a protecció de l’acció de múltiples factors com 
sobreescalfaments del sistema, risc de congelacions,... 

- Addicionalment, s’ha disposat per més seguretat un equip elèctric que s’utilitzarà per 
complementar la contribució solar subministrant l’energia necessària per a cobrir la 
demanda prevista, garantint la continuïtat del subministrament d’aigua calenta en els 
casos d’escassa radiació solar o demanda superior al previst.       
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Taula  D.1 – Demanda d’aigua calenta sanitària 

D.2.2.  Càlcul i dimensionament 

D.2.2.1.   Càlcul de la demanda 

En la taula 3.1 de la secció 4 del DB-HE es mostra la quantitat de litres d’aigua calenta 
sanitària a una temperatura de 60ºC en funció del tipus d’activitat a desenvolupar en cada 
zona: 

Criteri de demanda Litres ACS /dia a 60ºC Càlculs 

Vestuaris  15 litres/per servei 540 litres/dia 

Fàbriques i tallers 15 litres/per persona 825 litres/dia 

Administratius 3 litres/per persona 75 litres/dia 

       TOTAL        1440 litres/dia   

 

D.2.2.2. Dimensionament i quantitat de plaques solars a instal·lar 

El càlcul de la quantitat de plaques solars a instal·lar dependrà especialment de la demanda 
necessària per la fàbrica, en el nostre cas serà de 1440 litres/dia. A continuació es mostren 
les distintes taules necessàries per realitzar els càlculs: 

      

  
Tª exterior 
mitja (ºC) 

Tª mitja de 
l’aigua (ºC) 

Radiació  
solar mitja 

Gener 12 8 86,18 

Febrer 13 9 108,36 

Març 14 11 143,84 

Abril 17 13 140,4 

Maig 19 14 170,81 

Juny 23 15 173,88 

Juliol 26 16 197,32 

Agost 27 15 185,54 

Setembre 25 14 166,98 

Octubre 20 13 146,51 



Implantació d’una indústria de menjars preparats a Inca.  ANNEX  D Pág. 9 

 

Novembre 16 11 108 

Desembre 14 8 82,58 

 

  Tª aigua 
calenta (ºC)

Factor 
ocupació 

Consum aigua 
(litres) 

Gener  60 100% 44950 

 Febrer 60 100% 40600 

 Març 60 100% 44950 

 Abril 60 100% 43500 

 Maig 60 100% 44950 

 Juny 60 100% 43500 

 Juliol 60 100% 44950 

 Agost 60 100% 44950 

 Setembre 60 100% 43500 

 Octubre 60 100% 44950 

 Novembre 60 100% 43500 

 Desembre 60 100% 44950 
    

 CONSUM DIARI (litres) 1450 

 

  Necessitats 
mensuals (kWh)

Producció 
solar (kWh) 

Cobertura 
solar (%) 

Gener  2718 1138 42 

Febrer 2408 1442 60 

Març 2561 1841 72 

Abril 2377 1766 74 

Maig 2404 2071 86 

Juny 2276 2083 92 

Juliol 2300 2284 99 

Agost 2352 2242 95 

Setembre 2327 2077 89 
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Taula  D.2 – Taules dels càlculs realitzats per 
instal·lar el sistema 

Octubre 2457 1870 76 

Novembre 2478 1421 57 

Desembre 2718 1104 41 

 

  Dades del pannell 

Marca Solvis Cala 

Model SC – S8V – SK7 

Dimensions (m) 2 x 1 

Superfície (m2) 1,99 
Capacitat 
(litres/pannell) 110 

Coeficient  K1 3,39 

Ordenada origen 0,761 

Inclinació 40º 

Orientació 0º 
  
  Dades del dipòsit 

Capacitat  (litres) 1400 

RI 95 

 

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ 

Tipus de pannell SC – S8V – 
SK7 

Quantitat de pannells 14 

Superfície total (m2) 27,86 
Necessitats energètiques totals 
(kWh) 29376 

Producció solar (kWh) 21339 

Cobertura solar (%) 72,64 
Rendiment instal·lació total (%) 

44,8 
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Figura  D.1 – Petit esquema de la instal·lació solar 

D.2.3.  Analisi de la instal·lació solar 

A continuació es mostra un esquema resumit de la instal·lació solar i que en els propers 
punts es descriu detalladament: 

 

 

 

D.2.3.1.   Placa solar 

Les plaques solars tèrmiques que s’insta·laran a la nau per proporcionar aigua calenta 
sanitària  

Les plaques solars tèrmiques que s’instal·laran a la nau per proporcionar aigua calenta 

sanitària seran de la marca Solvis Cala de l’empresa Ecoinnova Group. 

El captador solar tèrmic té unes mesures de 2 m x 1m i amb un aïllament de 58 mm que li 

atorga un funcionament molt eficient . El cristall solar que porta és de 3,2 mm anti-reflexant i 

temperat i es tracta d’un cristall de seguretat. 

Aquests captadors porten un nou absorbidor que li permet al pannell un millor comportament. 

Aquest absorbidor consisteix en una làmina d’alumini unida per la seva part de darrera a un 

serpentí de coure soldat mitjançant soldadura làser. Degut a la soldadura especial s’obté una 

major superfície de contacte entre la làmina i el serpentí que amb els mètodes tradicionals. 

L’alta densitat d’aportació en la soldadura garanteix la durabilitat de la unió. Així doncs, 
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Figura  D.2 – Dibuix de la secció d’un captador solar 

Figura  D.3 – Suport modular de la placa solar Cala 

aquesta tecnologia evita el deteriorament de la superfície absorbidora. Tota la part superior 

de l’absorbidor pot absorbir l’energia del sol. 

 

 

 

 

La figura anterior representa el perfil del tub i de l’absorbidor amb els seus components:  

 1.- Superfície selectiva absorbidora d’alumini      
 2.- Tovera de coure         
 3.- Soldadura d’unió làser, amb gran superfície de contacte i millor resistència a les 
 torsions per dilatació. 

D.2.3.1.2.- Suport de la placa 

El suport que s’utilitzarà per el muntatge dels captadors Cala permet una col·locació ràpida, 
senzilla i segura amb una possibilitat de fixar el pannell amb una inclinació de 20 a 60º. 
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Aquest exemple mostra una sola placa solar Cala. El suport es totalment modular i permet 
agrupacions de mòduls per adaptar-se a l’espai disponible. 

AVANTATGES D’AQUESTS PANNELLS SOLVIS CALA: 

La més alta eficiència degut a la conductivitat tèrmica que porta el nou absorbidor. 

- El rendiment total anual li proporciona al captador Cala el màxim rendiment possible per 
un captador pla. D’aquesta forma li atribueix característiques de gran qualitat per ser 
utilitzat en sistemes de calefacció, particularment a l’hivern i en les estacions de tardor i 
primavera.  

- Ja en el primer any de funcionament, el pannell produeix més energia que la utilitzada 
en el seu procés de fabricació. 

- La producció de l’absorbidor es realitza sense generar pol·lució i sense contaminació 
gràcies a la utilització d’un sistema d’impregnació de buit amb un 90% menys de 
consum energètic que utilitzant un sistema d’impregnació galvànic. 

- L’alta qualitat de la superfície absorbidora assegura una estabilitat superior a 25 anys. 

- Es tracten de pannells guardonats amb el símbol de qualitat i protecció ambiental “blue 
angel” a causa de la seva alta eficiència i procés de fabricació respectuós amb el medi 
ambient. 

D.2.3.2.   Acumulador i sistema d’intercanvi 

Per la instal·lació també és necessari un acumulador per subministrar l’aigua fins en el seu 
ús. Per satisfer la demanda d’aigua calenta sanitària de la instal·lació s’hi col·loca un 
acumulador de 1500 litres.  

Es tracta d’un acumulador de la marca Solvis Therm i és d’acer vitrificat, de terra, amb una 
altura de 1100 mm i diàmetre de 2185 mm. L’aïllament d’aquest és de 50 mm d’espessor 
amb poliuretà d’alta densitat i amb una protecció contra corrosió mitjançant ànode de 
magnesi i una protecció externa amb folre de PVC. 

La temperatura de confort està assegurada, fins hi tot quan no hi ha sol, ja que l’acumulador 
incorpora un sistema de recolzament auxiliar que consisteix amb una resistència elèctrica en 
la part superior. En aquest cas, tan sols s’escalfarà una proporció de l’aigua acumulada, 
reduint així la despesa energètica i augmentant l’eficàcia del sol. 

L’acumulador està format per un serpentí de gran dimensió que permet així un intercanvi 
eficient de l’energia solar. Aquest serpentí es troba a la part inferior, ja que és el 
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bescanviador de calor solar, i que a causa de la seva posició permet escalfar de la part de 
sota cap a la part de dalt el màxim volum d’aigua amb l’energia solar. 

En el cas d’un consum excessiu d’aigua calenta, l’energia de recolzament restablirà el 
confort en uns minuts sense necessitat de d’escalfar tot el volum d’acumulació.  

D.2.3.3.   Sistema hidràulic i sistema de regulació i control 

La instal·lació de l’acumulador inclou ja les vàlvules de tall, elements de muntatge i demés 
accessoris necessaris per el seu correcte funcionament.  

La instal·lació contarà amb un grup de bombeig. És molt compacte i s’ubica en el frontal de 
l’acumulador, de forma que no ocuparà espai addicional en la sala de calderes. És de fàcil 
muntatge i serveix per fer circular el líquid calo-portador encarregat de transferir l’energia del 
captador solar a l’acumulador. Inclou aïllament d’alta densitat que redueix les pèrdues 
d’energia en el circuit. 

A causa de la configuració hidràulica (vàlvules i accessoris) del sistema, resulta més senzill 
eliminar l’aire de la instal·lació, retallant els temps d’instal·lació i manteniment. 

La instal·lació inclou un regulador de cabdal que permet al tècnic ajustar el circuit per 
l’aprofitament òptim de l’energia solar i un control diferencial de fàcil ús i instal·lació que 
garanteix el correcte funcionament de l’energia solar 

D.2.3.4.   Equip elèctric addicional 

D’acord amb la nova normativa, en les instal·lacions no es podran incorporar l’energia auxiliar 
en el mateix acumulador on s’aplica l’energia solar, de manera que és necessària la 
instal·lació d’un segon acumulador d’energia amb recolzament elèctric.  

Per seguretat, s’instal·larà un segon acumulador, per el cas de no poder satisfer la demanda 
a través d’energia solar. 

D.2.4. Fitxa tècnica: Placa Solar 

En la fitxa “D.1.- Placa solar” visualitzem les dimensions i el gràfic de la placa solar com 
també del suport que permet la seva col·locació sobre la coberta. 
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D.3. Energia fotovoltaica 

La instal·lació de plaques fotovoltaiques per l’obtenció d’energia elèctrica no és de 
compliment obligatori, però s’ha considerat l’opció d’instal·lar-ne per treure’n un benefici 
econòmic. L’energia elèctrica obtinguda a través de les plaques no serà utilitzada per 
consum propi, sinó que serà per vendre a l’empresa subministradora de corrent elèctrica, en 
aquest cas amb l’empresa Gesa-Endesa.  

La decisió de no consumir aquesta energia, és a causa de que resultaria molt més car el 
consum que l’obtenció en si de l’energia, i per tant la inversió acabaria sent una pèrdua 
econòmica. Així doncs, amb la finalitat de la instal·lació, tot i que la inversió inicial suposa una 
gran quantitat de diners, amb el temps implicarà grans beneficis. 

Per aprofitar l’espai de la coberta en el màxim, s’instal·len el màxim de plaques fotovoltaiques 
possibles i així obtenir més energia elèctrica per vendre a l’empresa elèctrica. Per tant, el 
nombre de plaques fotovoltaiques instal·lades a la nau són de 568. 

D.3.1.  Normativa referent a instal·lacions solar fotovoltaiques 

- Llei 54/1997 del sector elèctric 

- Reial Decret 2818/1998 sobre la producció d’energia elèctrica per energies renovables 

- Reial Decret 1663/2000 sobre la connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a baixa tensió. 

- Reial Decret 436/2004 per a l’actualització de les primes de les energies renovables 

- Reial Decret 661/2007, de 25 de maig per el que es regula l’activitat de producció 
d’energia elèctrica en règim especial. 

- Reglament electrotècnic de Baixa Tensió 

- Norma espanyola UNE-EN-50160 

- Pla de foment de les energies renovables en Espanya (Consell de ministres, 
30/12/1999) 

- L’ordre de 20 de maig de 2005 (BOIB núm. 84, de 2 de juny de 2005) estableix les 
bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d’energia a les Illes 
Balears. 
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Figura  D.4 – Instal·lació fotovoltaica connectada a la red de baixa tensió: 
ESQUEMA UNIFILAR 

D.3.2.  Condicions generals de la instal·lació 

El sistema fotvoltaic que s’instal·larà és un dispositiu que, a partir de la radiació solar, 
produeix energia elèctrica en condicions de ser aprofitada. 

El sistema consta dels següents elements: 

- Un generador solar, compost per un conjunt de pannells fotovoltaics, que capten la 
radiació lluminosa procedent del sol i la transformen en corrent continua a baix tensió 
(12V o 24V). 

- Un regulador de càrrega, que té com a missió evitar sobrecàrregues o descàrregues 
excessives a l’acumulador, que li poguessin produir danys irreversibles; i assegurar que 
el sistema treballi sempre en el punt de màxima eficiència. 

- Un inversor que té com a objectiu adaptar el voltatge procedent dels pannells (corrent 
contínua de 12 o 24 V) a la tensió de la xarxa (corrent alterna de 230 V). 

D.3.3.  Connexió de venda a la xarxa 
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Implantació d’una indústria de menjars preparats a Inca.  ANNEX  D Pág. 17 

 

La companyia elèctrica Gesa-Endesa comprarà l’electricitat que generarà aquest sistema 
fotvoltaic de venda a la xarxa. Aquesta inversió té una amortització de 7 a 10 anys i té una 
vida útil superior a 30 anys.  

L’electricitat produïda per els mòduls fotovoltaics es dirigeix a l’inversor instal·lat i una vegada 
és transforma en corrent alterna, l’electricitat s’injecta en la línia de baixa tensió. 

D.3.4.  Subvenció del Govern de les Illes Balears 

La “Resolució de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de les Illes Balears de 9 de 
maig de 2008 per la qual s’aprova la convocatòria pública per presentar sol·licituds de 
subvencions per a projectes d’energia fotovoltaica connectada a la xarxa, ubicats en edificis” 
 (BOIB núm 84 de 2 de maig de 2005), dóna la oportunitat de sol·licitar una subvenció del 
govern per fer la inversió d’aquesta instal·lació més econòmica. 

Tal com s’indica en la Resolució, si el sol·licitant és una empresa, com en aquest cas, ha de 
tenir centralitzades les operacions en un establiment ubicat a les Illes Balears o hi ha de 
disposar de delegació permanent. Al tractar-se d’una instal·lació nova d’energia solar 
fotovoltaica connectada a la xarxa i la ubicació de la qual es preveu en un edifici de nova 
construcció, la potència mínima a generar ha de ser d’1kWp. 

L’import econòmic de la convocatòria present és de 400.000 euros. La subvenció s’ha de 
concedir amb càrrec al pressupost de la Comunitat Autònoma i en funció de la naturalesa del 
beneficiari i d’acord amb el desglossament següent: 

 Any 2008: 100.000 €        
 Any 2009: 300.000 € 

D.3.5.  Anàlisi de la instal·lació fotovoltaica 

D.3.5.1.   Aprofitament màxim de la radiació del Sol 

Les plaques fotovoltaiques s’instal·len per aprofitar els recursos naturals, en aquest cas 
l’energia procedent de les radiacions solars. L’aprofitament d’aquesta radiació solar 
dependrà de la latitud de l’emplaçament i de l’orientació vertical de la placa solar, com mostra 
el gràfic següent: 
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Figura  D.5 – Radiació anual en % sobre el màxim 

 

 

El que es cerca es situar-se a la zona del 100%, per tal d’aconseguir un aprofitament òptim. 
Una vegada que es coneix la latitud de l’emplaçament, es juga amb el valor de la inclinació 
de la placa per tal de situar-se a la zona esmentada. 

Pel que respecte al nostre cas, coneixem la latitud de la població d’Inca (39º 43’). Les 
plaques tenen un angle d’inclinació de 26º, ja que es troben fixades sobre l’element dent de 
serra estàndard de la marca PRAINSA, amb la qual cosa no podem modificar la seva 
inclinació. Segons aquestes dades, ens situem entre les zones del 90-100 % de nivell màxim 
de radiació. 

D.3.5.2.   Placa fotovoltaica 

Les plaques fotovoltaiques s’instal·laran sobre la vessant sud de la dent de serra. El model 
de placa escollit és el BP-1790, amb una potència nominal de 190 W i amb unes dimensions 
de 1593 x 790 x 50 (mm.). Es tracta d’un element de darrera tecnologia, especialment 
adequat per aplicacions que necessiten la màxima producció d’energia. Com s’ha comentat 
a l’apartat anterior, el total de plaques instal·lades sobre la coberta és de 568.  

En les taules següents es detalla les característiques de la placa fotovoltaica comentada en 
el paràgraf anterior i els càlculs realitzats per instal·lar aquest sistema fotvoltaic. 
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Taula D.3 – Taules dels càlculs realitzats per 
instal·lar el sistema 

 

  Dades del pannell 

Marca BP 

Model BP-1790 

Dimensions (m) 1,593 x 0,79 x 0,05 

Superfície (m2) 1,26 

Inclinació 26º 

Orientació 0º 

 

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ 

Tipus de pannell BP-1790 

Quantitat de pannells 568  
(disponibilitat màxima) 

Superfície total (m2) 714,81 

Potència activa nominal 
(kW) 107,92 

Producció elèctrica (kW) 56,8 

Rendiment instal·lació 
total (%) 52,6 
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Figura  D.6 – Diagrama del mòdul 

 

 

 

Una vegada hem escollit les plaques, s’han de fixar sobre la dent de serra. Així, s’ha escollit 
el sistema de fixació SUNTOP III de la marca Conergy, especialment dissenyat per a la 
fixació de pannells fotovoltaics amb marc sobre cobertes inclinades. Es tracta d’un sistema 
format  per una sèrie de perfils metàl·lics units entre sí i sobre els quals es fixarà la nostra 
placa mitjançant un fixador de mòduls. Aquests perfils es fixen a l’element dent de serra 
mitjançant un ganxo metàl·lic. A la fitz següent s’il·lustra millor aquest concepte:  
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Figura  D.7 – Esquema fixació SUNTOP III 

 

 

D.3.6. Fitxa tècnica: Placa fotovoltaica i els seus components 

En la fitxa informativa “ D.2- Placa fotovoltaica i els seus components ” visualitzem la placa 
fotovoltaica i el suport (SUNTOP III) que permet subjectar adequadament la placa sobre el 
pannell aïllant situat sobre la dent de serra.  

 

 

 


