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B. Importància de les energies renovables i conceptes generals 

sobre energia Solar 

B.1. Energies tradicionals i energies renovables. Introducció 

Actualment, l’energia s’involucra en quasi totes les activitats humanes; a la indústria, als serveis, 

al transport, i a la vida quotidiana dels mateixos. El terme energia (del grec ένέρϒεια)  es defineix 

com la capacitat que tenen els cossos per produir treball; treball mecànic, emissió de llum, 

generació de calor, etc. 

Des del punt de vista de la física, l’energia és una propietat abstracta associada als objectes i a 

les substàncies i es manifesta en la transformacions de la naturalesa – el creixement de les 

plantes, el desplaçament dels animals, etc. –. Per tant, l’energia es manifesta als canvis físics – 

en deformar, alçar o escalfar un material – i també als canvis químics – en cremar un material o 

en descompondre l’aigua mitjançant un corrent elèctric –. Així doncs, degut a diverses 

propietats, tots els cossos tenen energia. 

D’altra banda l’àmbit econòmic i tecnològic considera que el terme energia fa referència a un 

recurs natural i als elements associats que permeten fer-ne ús del mateix. 

L’energia, com ja és sabut, pot provenir de diverses fonts. En l’actualitat, la major part de 

l’energia que es consumeix arreu prové de l’ús de combustibles fòssils com el carbó, el petroli i 

el gas natural. El descobriment i l’ús d’aquest tipus de combustibles va suposar un canvi 

revolucionari en el camp de les tecnologies de producció aplicades a l’home. Començaren a 

emprar-se a partir de la Revolució Industrial i el seu ús no ha parat d’incrementar fins llavors. 

Si bé l’ús de combustibles fòssils va permetre un desenvolupament productiu innovador i fins al 

moment mai vist, també va produir un alt impacte negatiu a l’ambient. La combustió d’aquest 

tipus de combustible genera emissions de gasos tals com el diòxid de carboni (CO2), el monòxid 

de carboni (CO) i altres gasos que han contribuït i encara ara contribueixen a generar i potenciar 

l’efecte hivernacle, la pluja àcida, la contaminació de l’aire, el sòl i l’aigua. Els efectes 

contaminants no només estan associats a combustió sinó també a altres activitats humanes com 

el transport i la producció de subproductes que generen – hidrocarburs i derivats tòxics –. A més 

a més, un altre inconvenient d’aquests recursos és que el seu ús no es il·limitat, la qual cosa 

implica conflictes socials per les tensions que sorgeixen en el repartiment del recursos. La 

situació cada cop és mes greu quan es considera la demanda d’energia, béns i serveis, degut a 

l’increment de la població mundial i a les pautes de consum.  

 

Figura B.1: Estudi de la producció de petroli a diverses localitzacions 
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Al clima actual, doncs, el creixement de les necessitats energètiques i l’augment per la 

preocupació ambiental, ha permès la investigació d’alternatives a l’ús dels combustibles fòssils. 

El desenvolupament sostenible, concepte entès com el progrés que satisfà les necessitats del 

present sense comprometre les generacions futures, cada cop pren més força.  

En aquesta línia, l’alternativa o estratègia més coneguda que cap altra és l’ús de les energies 

renovables. El benefici més obvi de les energies renovables des d’un punt de vista ambiental és 

la reducció de les emissions dels gasos a l’atmosfera citats anteriorment, especialment, el CO2.  

Un altre benefici obvi és la reducció dels contaminants generats per la producció de les energies 

convencionals, tant en l’extracció com en la generació d’ energies. De totes les energies 

renovables avui en dia conegudes, cap d’elles suposa conseqüències nocives digna d’ésser 

mencionada. 

El caràcter inesgotable d’aquest tipus d’energies és també un factor decisiu en comparació amb 

les convencionals, tot i que en el cas de la majoria no es valora el consum del recurs del sòl, que 

cada dia és més limitat. 

Finalment, un altre aspecte digne de menció pel que fa a les energies renovables és la 

contribució d’aquestes a l’enfortiment global de les economies que aposten pel canvi de model 

de la indústria convencional al sostenible. 

D’entre totes les energies renovables que actualment estan essent investigades i utilitzades – 

com la hidràulica, l’eòlica, la geotèrmica, la marina, la biomassa,... –, s’ha decidit explotar l’estudi 

de l’energia solar, per la seva accessibilitat i per les condicions climàtiques de la ubicació del 

restaurant. L’energia que no es pugui cobrir amb solar es cobrirà amb les fonts tradicionals. 

B.2. Energia solar. Conceptes generals 

La principal font d’energia neta és el Sol. L’energia que arriba a la Terra en un any és major al 

total d’energia emmagatzemada en totes les reserves de combustibles fòssils del món. De fet, 

el Sol és la font que produeix el vent, l’evaporació de les aigües superficial, la formació de núvols, 

les pluges, etc. La llum que irradia i la calor que desprèn són la base de quantioses reaccions 

químiques indispensables pel desenvolupament dels vegetals i dels animals, residus els quals, 

amb el pas del temps, originaren els combustibles fòssils. Tanmateix, quasi totes les energies 

renovables provenen, de manera directa o indirecta, del Sol. En són excepcions l’energia 

geotèrmica i l’energia de les marees – que es produeix per la força d’atracció entre la Terra i la 

Lluna –.  

Aquesta energia es transmet gràcies a una reacció termonuclear, que genera calor i ones 

electromagnètiques en totes direccions i en tot l’espectre de colors – des de l’infraroig fins a 

l’ultraviolat –. A aquest fenomen se’l coneix com radiació solar.  

Només una petita fracció de la radiació solar total produïda arriba fins al planeta Terra. Tot i 

això, si es pogués aprofitar solament un 0,002% d’aquesta radiació solar –dada extreta de [6] 

Estrategia de ahorro y eficiencia energética en España 2004-2012–, es podria satisfer tota la 

demanda energètica mundial i encara hi hauria un excedent energètic. 
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Com ja s’ha comentat, l’energia del Sol es desplaça a través de l’espai en forma d’ona 

electromagnètica. No obstant això, aquesta energia o radiació està condicionada per diversos 

factors susceptibles d’ésser descrits. 

B.2.1. Coordenades solars 

El Sol és el centre del sistema planetari i al voltant d’aquest, tots els planetes descriuen les seves 

òrbites. La trajectòria de la Terra al voltant del sol és una el·lipse d’excentricitat molt reduïda, 

amb la qual cosa la distància entre ambdós – 1,496·108 Km – pràcticament no varia durant l’any. 

L’òrbita el·líptica al voltant del sol defineix una trajectòria com el que és representa a 

continuació, i l’eix de rotació terrestre forma un angle constant de 23º 27’’. El pla que conté 

aquesta trajectòria s’anomena pla 

Eclíptic. Els punts d’intersecció 

entre l’esmentat pla i l’equador 

terrestre són els punts equinoccials, 

i la recta perpendicular a la línia que 

formen els punts equinoccials talla 

la el pla Eclíptic en dos punts; el de 

mínima i màxima inclinació. A 

aquests se’ls coneix amb el nom de 

Solsticis. El punt de màxima 

inclinació correspon al Solstici 

d’estiu i el de mínima inclinació, al 

Solstici d’hivern.  

La radiació solar és màxima a l’equador i disminueix a mesura que s’allunya d’aquest. Aquest fet 

succeeix perquè l’angle d’incidència de la radiació solar és perpendicular a la superfície de la 

l’equador terrestre, per tant en quan el punts disten progressivament de l’equador l’angle 

disminueix i, alhora, la radiació terrestre ha de travessar més atmosfera, que actua com a filtre 

de la radiació solar.  

Així doncs, dos paràmetres importants a tenir presents 

són les coordenades que defineixen la posició del Sol i la 

direcció de la seva radiació respecte la superfície 

terrestre. Són necessàries dues coordenades per tal de 

definir aquests aspectes: l’altura solar i l’azimut solar. 

L’altura solar θ, és l’angle que compren la línia d’unió del 

sol amb el punt d’observació i la superfície horitzontal. 

D’altra banda, l’azimut solar Ψ és l’angle que forma la 

projecció horitzontal de la línia que uneix el centre del 

Sol amb el meridià de la localització –en el cas del 

restaurant, direcció Nord-Sud– amb origen al Sud.  

 

Figura B.2: Òrbita terrestre al voltant del Sol 

Figura B.3: Sistema amb les coordenades solars 
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B.2.2. Irradiància i irradiació solar 

Es defineix el terme d’irradiància solar com la potència radiant –energia radiant per unitat de 

temps – incident per unitat de superfície sobre un pla donat. Les unitats de la irradiància són 

W/m2. De la fracció d’energia que arriba al planeta Terra, una part és absorbida per l’atmosfera 

i pel sòl, i l’altra part és reflectida directament a l’espai. Així doncs, l’energia solar arriba al nostre 

planeta de tres maneres diferents: 

 Irradiància solar directa: és la irradiància de la radiació que arriba directament del Sol, 

sense haver topat amb res pel camí, i per tant, sense haver modificat la seva direcció. 

Aquesta radiació explica el fenomen de les ombres. Si el pla és perpendicular a la línia 

de la irradiància, se l’anomena directa normal. És predominant en un dia assolellat i 

s’expressa en W/m2. 

 Irradiància solar difusa: és la radiació resultant que arriba després d’haver incidit amb 

qualsevol altre element, per exemple, un núvol o contaminants. Per tant, aquesta 

radiació és present en dies nuvolats i s’expressa en W/m2. 

 Irradiància solar reflectida: és la radiació per unitat de temps i unitat de superfície 

reflectida per una superfície terrestre o un altre element, i que incideix sobre una altra 

superfície. Aquesta no es considera per al càlcul d’instal·lacions solars per les seves 

característiques ja que només pren molta importància en zones amb presència de neu 

o aigua. 

 
Figura B.4: Representació del fenomen de la radiació 

Per tant, l’energia solar que travessa l’atmosfera i que incideix sobre l’escorça terrestre pot 

arribar de manera directa –sense dispersió en la direcció – o de manera difusa –dispersió 

aportada per les gotes d’aigua en suspensió o núvols –. El que es pot extreure és que en funció 

del temps que faci, la radiació que arribi a la superfície variarà. Per tal de tenir una referència de 

la influència del temps sobre la radiació solar s’adjunta la taula que aporta l’Institut Català 

d’Energia de la Generalitat de Catalunya. 

 Radiació global (W/m2) Percentatge de radiació difusa 

Cel clar 750-1000 10%-20% 

Parcialment núvol 200-500 20%-90% 

Tapat 50-150 90%-100% 

Taula 6.1: Taula de radiacions en funció del temps 
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B.2.3. Factor geogràfic estacional 

Un altre factor important que condiciona la radiació energètica és l’estació de l’any en què es 

troba la localització de l’edifici. L’estacionalitat està determinada per la declinació de la Terra 

respecte el Sol –com s’ha comentat anteriorment – i això incideix directament sobre el temps 

d’exposició diària a la radiació solar. 

Com a conseqüència d’aquesta inclinació, variarà la geometria de la situació d’un emplaçament 

respecte al Sol en cada punt de l’òrbita terrestre. Aquest fet fa variar l’angle d’incidència i el 

temps d’exposició a la radiació solar, i dóna pas a les estacions meteorològiques, que són 

oposades en dates entre els dos hemisferis perquè la radiació solar hi incideix amb angles 

diferents. 

B.2.4. Pèrdues per orientació, per inclinació i per ombres 

Finalment, és rellevant destacar un últim concepte clau pel que fa energia solar que és important 

tenir en compte a l’hora de realitzar una instal·lació fotovoltaica i tèrmica: les pèrdues per 

orientació, per inclinació i per ombres. 

 Pèrdues per orientació (kWh o MJ/m2): La orientació és un aspecte clau si l’objectiu és 

aprofitar el màxim de la radiació solar que arriba a la superfície òptima. En el cas de 

Catalunya, que es troba situat a l’hemisferi Nord, la orientació òptima es el Sud 

geogràfic. 

 Pèrdues per inclinació (kWh o MJ/m2): Aquest concepte fa referència a quantitat 

d’irradiació solar no aprofitada pel sistema captador – que es definirà més endavant – 

com a conseqüència de no tenir la inclinació òptima.  

 Pèrdues per ombres (kWh o MJ/m2): Quantitat de radiació que és aprofitada pel 

sistema per la presència d’ombres sobre el captador en algun moment del dia. 

Per tal de conèixer quina fracció de l’energia que arriba a la superfície no és aprofitada per algun 

d’aquests conceptes caldrà tenir en compte tots els aspectes que s’han comentat anteriorment. 

La orientació i la inclinació del sistema de captació i les possibles ombres sobre el mateix seran 

tals que les pèrdues respecte a l’òptim, essent totes inferiors als límits exposats a la taula adjunta 

següent. Es consideren tres casos; general, superposició, i integració arquitectònica. 

 
Orientació i 

inclinació (OI) 
Ombres 

(S) 
Total 
(OI+S) 

General 10% 10% 15% 

Superposició 20% 15% 30% 

Integració arquitectònica 40% 20% 50% 
Taula B.2: Percentatge de pèrdues en funció del tipus d'instal·lació 

Es considera que existeix superposició arquitectònica quan la col·locació dels captadors solars 

es realitza paral·lelament a la construcció de l’edifici, sense acceptar en aquest concepte la 

disposició horitzontal de l’absorbidor, amb l’objectiu de prioritzar l’auto neteja dels captadors. 

D’altra banda, s’entén per integració arquitectònica la instal·lació dels captadors de manera que 

compleixin una doble funció; energètica i arquitectònica. En aquest cas els captadors fins i tot 

poden substituir elements constructius convencionals. 

  



Optimització energètica en un restaurant contemplant l'ús d'energies renovables. ANNEXES 15 

 

C. Introducció a la optimització de la demanda energètica 
L’energia representa en l’actualitat una peça clau per a qualsevol país industrialitzat del món. 

No només és necessària per assegurar el benestar social dels habitants, sinó que també és 

fonamental per consolidar una estructura econòmica ferma. Així doncs, la gestió energètica 

comporta beneficis en tots els sectors d’un país. D’una banda, permet la millora de la 

competitivitat de llur economia enfront de tercers, mentre que d’altra banda, una carència 

energètica o una escassa racionalització del consum provoca situacions precàries com la soferta 

a Espanya durant els anys 70, arrel de forts desequilibris productius i rigideses institucionals del 

sistema econòmic, de la inexistència de forts mecanismes de regulació econòmics, que 

desembocaren en una crisi energètica encapçalada pel petroli, fet que provocà al 1975 una 

recessió important del PIB, entre moltes altres conseqüències. 

En moltes ocasions, els problemes estructurals que poden aparèixer a llarg termini són deguts a 

que els països basen el creixement econòmic en un desmesurat consum d’energia i no adopten 

mesures adequades per trencar el vincle directe entre ambdues magnituds. Aquest fet es 

demostra si s’examinen els resultats del desenvolupament econòmic mundial produït durant la 

darrera dècada, en què s’ha produït un increment del 20% del consum mundial d’energia 

primària. El cas espanyol n’és un exemple, ja que les taxes de creixement econòmic s’han vist 

sistemàticament superades pel creixement de la demanda de l’energia elèctrica. 

El més problemàtic és que aquesta progressió alcista tendirà a mantenir-se al futur si no 

s’adopten mesures immediates. En aquest escenari de creixent demanda elèctrica i necessitat 

d’infraestructures per mantenir-la, el panorama energètic espanyol s’enfronta a dos importants 

reptes: 

1. Les infraestructures de transport i distribució elèctrica són relativament antigues, i 

estan a punt de superar el límit de la seva capacitat, però la construcció de noves línies 

i subestacions generen un creixent refús social. 

2. Les grans infraestructures de generació centralitzada, tals com les grans centrals 

tèrmiques, hidroelèctriques, nuclears o inclús eòliques també generen refús social a 

l’hora d’implantar-se. Actualment, la incipient generació distribuïda no es capaç 

d’absorbir les necessitats de creixement en generació. 

En aquest context, la gestió de la demanda elèctrica es presenta com una eina vàlida i viable per 

contribuir de manera sostenible al desenvolupament social i econòmic del país. 

Abans d’introduir el concepte de demanda d’energia elèctrica, convé tenir presents algunes de 

les característiques de la generació, transmissió i distribució de l’electricitat que diferencien 

aquesta d’altres vectors energètic. 

De primer, l’emmagatzematge d’energia a gran escala actualment és car. En conseqüència, el 

subministrament d’electricitat ha de ser, en temps real, igual que el consum, és a dir, que la 

generació elèctrica ha de ser igual a la demanda en cada instant – incloent en aquest concepte 

les pèrdues que es produeixen en el sistema –. També cal tenir present el fet que la demanda 

elèctrica no és constant, i varia en funció dels hàbits dels consumidors, de l’estructura 

productiva de l’economia, la climatologia, l’estació de l’any, etc. Finalment, cada instal·lació de 

generació d’electricitat té uns costos diferents depenent del preu del combustible, de la despesa 

associada al manteniment, de l’amortització de les instal·lacions, etc.  
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Totes aquestes característiques influeixen en el que s’anomena perfil de la demanda i distribució 

horària dels preus de l’energia elèctrica. A tall d’exemple, la següent figura, aportada per la Red 

Eléctrica de España, mostra el consum energètic del dia 5 de desembre de 2014, que il·lustra la 

idea del concepte de demanda elèctrica.  

 

 

En aquest exemple, es pot observar que la demanda no és constant al llarg del dia i que el 

consum màxim s’obté aproximadament a les vuit del vespre. D’altra banda, també s’aprecia el 

fet que a mesura que s’apropa la matinada la demanda decreix fins a obtenir el seu mínim 

entrades les quatre de la matinada. Aquesta corba no és casual, i si bé és cert que varia en funció 

d’altres paràmetres, com per exemple l’estació de l’any – a l’hivern es fa fosc més aviat amb la 

qual cosa el consum associat a la il·luminació es produeix abans que a l’estiu –. No obstant això, 

els patrons de consum no varien dràsticament, sinó que són força estables degut a les 

Figura C.1:Corba de demanda energètica a Espanya (5 de desembre de 2014). Font: REE 
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tendències que es mostren al llarg del temps. El principals consumidors d’energia elèctrica són 

els sectors industrials i residencial. El primer es caracteritza per un petit nombre de consumidors 

amb un elevat consum. D’altra banda, el cicle de consum del sector residencial, que es basa en 

els consums associats a la il·luminació, la televisió, els electrodomèstics, etc., té un elevat 

nombre de consumidors amb baix consum elèctric. 

Pel que fa a la influència de la demanda energètica en el preu de l’energia elèctrica, serveix 

d’indicador la figura adjuntada a continuació, que mostra l’evolució dels preus de mercat diari 

de l’energia elèctrica durant el dia 4 de desembre de 2014. Cal tenir en compte que el preu diari 

només és una de les parts del preu total d’energia. 

 

Figura C.2:Preu de l'energia al mercat diària el dia 4 de desembre de 2014. Font: OMIE 

Com es pot observar, la corba del preu de l’energia diària s’aproxima força a la corba de 

demanda anteriorment il·lustrada. En resum, el preu real de l’energia depèn bàsicament de la 

demanda i el consum.  

Per tant, els programes de gestió de la demanda energètica es centren en la optimització relativa 

a aquests dos paràmetres. La Comissió Europea ha realitzat un anàlisi per trobar l’estratègia a 

seguir per assegurar la seguretat del subministrament. Una de les conclusions va ser que 

actualment és complicat actuar sobre el subministrament i que, en conseqüència, la estratègia 

a seguir consisteix en l’actuació sobre la demanda.  

Entre les mesures a adoptar es troba la necessitat d’usar de manera eficient l’energia i els serveis 

energètics. S’estima que actualment moltes possibilitats d’estalvi en la utilització de l’energia es 

troben encara sense explotar, degut a les barreres i a les imperfeccions del mercat elèctric. De 

fet, s’estima que al sector industrial té un potencial d’estalvi del 17%, mentre que al sector 

domèstic i terciari és possible aconseguir un 20%. 

Tal i com s’ha vist anteriorment, el concepte de demanda elèctrica és variable en funció del 

temps. Tenint-ho present, la Gestió de la Demanda elèctrica es pot definir, per tant, com el 

conjunt de mesures que tenen per objectiu influir al consumidor per a que modifiqui el 
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seu patró de demanda – quan i quant consumeix – amb la finalitat d’assolir no només un estalvi 

net d’energia, sinó també un ús més eficient de la mateixa. 

La Gestió de la Demanda Elèctrica és un dels passos a seguir per avançar cap a un sistema 

energètic més flexible i sostenible. Com es podrà observar més endavant, té un enorme 

potencial per a la millora de qualitat del subministrament elèctric, la gestió de la xarxa, la 

fiabilitat del subministrament i l’estalvi energètic.
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D.2. Resultats per als tres estudis 
 

D. Estudi del dimensionament de la instal·lació solar fotovoltaica per a les diferents alternatives 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.1. Radiació solar incident 
Mes/angle inclincació 30° 35° 40° 45° 50° 10° 15° 20° 25° Dies del mes 30° 35° 40° 45° 50° 10° 15° 20° 25°

Gener 11,43 11,97 12,44 12,83 13,14 8,56 9,37 10,12 10,81 31 336,61 352,52 366,36 377,84 386,97 265,36 290,47 313,72 335,11

Febrer 14,07 14,52 14,88 15,15 15,32 11,41 12,19 12,9 13,52 28 374,26 386,23 395,81 402,99 407,51 319,48 341,32 361,20 378,56

Març 17,52 17,77 17,91 17,94 17,86 15,47 16,14 16,7 17,17 31 515,96 523,33 527,45 528,33 525,98 479,57 500,34 517,70 532,27

Abril 20,54 20,45 20,23 19,89 19,43 19,67 20,07 20,35 20,51 30 585,39 582,83 576,56 566,87 553,76 590,10 602,10 610,50 615,30

Maig 22,32 21,9 21,35 20,67 18,87 22,78 22,84 22,76 22,6 31 657,32 644,96 628,76 608,73 555,72 706,18 708,04 705,56 700,60

Juny 23,02 22,43 21,7 20,84 19,86 24,25 24,13 23,87 23,48 30 656,07 639,26 618,45 593,94 566,01 727,50 723,90 716,10 704,40

Juliol 22,86 22,34 21,69 20,9 20 23,74 23,7 23,52 23,24 31 673,23 657,91 638,77 615,51 589,00 735,94 734,70 729,12 720,44

Agost 21,71 21,48 21,12 20,63 20,02 21,31 21,59 21,76 21,8 31 639,36 632,59 621,98 607,55 589,59 660,61 669,29 674,56 675,80

Setembre 19,23 19,36 19,37 19,26 19,03 17,54 18,13 16,61 18,98 30 548,06 551,76 552,05 548,91 542,36 526,20 543,90 498,30 569,40

Octubre 15,73 16,13 16,43 16,63 16,72 13,17 13,95 14,63 15,23 31 463,25 475,03 483,86 489,75 492,40 408,27 432,45 453,53 472,13

Novembre 12,47 13,01 13,47 13,85 14,13 9,55 10,38 11,15 11,85 30 355,40 370,79 383,90 394,73 402,71 286,50 311,40 334,50 355,50

Desembre 10,71 11,28 11,77 12,19 12,53 7,8 8,61 9,37 10,07 31 315,41 332,20 346,63 359,00 369,01 241,80 266,91 290,47 312,17

Radiació anual 

a la 

placa[MJ/m2]

6120,32 6149,38 6140,56 6094,15 5981,01 5947,51 6124,82 6205,26 6371,68

Pèrdues 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

kWh/m2 1700,09 1708,16 1705,71 1692,82 1661,39 1652,09 1701,34 1723,68 1769,91
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SolarWorld

Model SW285-300 MONO dmin [m] 0,87

Àrea [m2] 1,68 h'  [m] 1,04

Dimensions [mm] 1675x1001x33 h1  [m] 0,96

Alçada placa [m] 1,001 h2  [m] 1,93

Amplada placa [m] 1,675 Alçada Instal·lació  [m] 3,43

Potència nominal [W] 290 Alçada màxima [m] 3,60

Eficiència mòdul 17,30% Amplada Instal·lació [m] 10,05

Garantia 20 anys Amplada màxima [m] 11,28

Preu unitari 193 € Energia Total [kWh] 15766,27

β 30⁰ Aportació Solar 80,50%

Hores de Sol Pic 1788,37

PR 0,8 Preu Total 7.334,00 €

Preu/kWp 0,6655

files Unifamiliar 11

columnes Unifamiliar 6

Total 38

Energia Total [kWh] 7053,33

Files Plurifamiliar 3 Aportació Solar 87,91%

Columnes Plurifamiliar 7

Total 21 Preu Total 3.281,00 €

Total corregit 17 Preu/kWp 0,5000

Estudi Instal·lació Solar Fotovoltaica
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Conergy

Model Power-Plus 240P dmin [m] 0,94

Àrea [m2] 1,63 h'  [m] 1,12

Dimensions [mm] 1651x986x46 h1  [m] 0,85

Alçada placa [m] 0,986 h2  [m] 1,70

Amplada placa [m] 1,651 Alçada Instal·lació  [m] 3,17

Potència nominal [W] 240 Alçada màxima [m] 3,60

Eficiència mòdul 14,74% Amplada Instal·lació [m] 9,91

Garantia 10 anys Amplada màxima [m] 11,28

Preu unitari 384 € Energia Total [kWh] 13047,95

β 30⁰ Aportació Solar 66,62%

Hores de Sol Pic 1788,37

PR 0,8 Preu Total 14.592,00 €

Preu/kWp 1,6000

files 11

columnes 6

Total 38

Estudi Instal·lació Solar Fotovoltaica

IBC SOLAR

Model MonoSol 240 ET Black dmin [m] 0,97

Àrea [m2] 1,617 h'  [m] 1,16

Dimensions [mm] 1650x980x40 h1  [m] 0,80

Alçada placa [m] 0,98 h2  [m] 1,60

Amplada placa [m] 1,65 Alçada Instal·lació  [m] 3,56

Potència nominal [W] 275 Alçada màxima [m] 3,60

Eficiència mòdul 16,80% Amplada Instal·lació [m] 9,90

Garantia 10 Amplada màxima [m] 11,28

Preu unitari 259 € Energia Total [kWh] 14950,77

β 30⁰ Aportació Solar 76,34%

Hores de Sol Pic 1788,37

PR 0,8 Preu Total 9.842,00 €

Preu/kWp 0,9418

files 11

columnes 6

Total 38

Estudi Instal·lació Solar Fotovoltaica
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E. Característiques tècniques dels col·lectors solars fotovoltaics 
E.1. Conergy Power-Plus 240P 
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E.2. SolarWorld SW245 
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E.3. IBC Yingli Panda 275-30b 
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Instal·lació 

plurifamiliar
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2044

Ingressos/ 

Estalvi (€)
0,00 € 996,23 € 990,25 € 984,27 € 978,29 € 972,32 € 966,34 € 960,36 € 954,39 € 948,41 € 942,43 € 936,45 € 930,48 € 924,50 € 918,52 € 912,54 € 906,57 € 900,59 € 894,61 € 888,63 € 882,66 € 876,68 € 870,70 € 864,72 € 858,75 € 852,77 €

Despeses (€) 4.921,50 € 151,66 € 151,66 € 151,66 € 151,66 € 151,66 € 151,66 € 151,66 € 151,66 € 151,66 € 151,66 € 151,66 € 151,66 € 151,66 € 151,66 € 151,66 € 151,66 € 151,66 € 151,66 € 151,66 € 151,66 € 151,66 € 151,66 € 151,66 € 151,66 € 151,66 €

Cash-Flow (€) -4.921,50 € 844,57 € 838,59 € 832,61 € 826,63 € 820,66 € 814,68 € 808,70 € 802,73 € 796,75 € 790,77 € 784,79 € 778,82 € 772,84 € 766,86 € 760,88 € 754,91 € 748,93 € 742,95 € 736,97 € 731,00 € 725,02 € 719,04 € 713,06 € 707,09 € 701,11 €

Balanç Ac. (€) -4.921,50 € -4.076,93 € -3.238,34 € -2.405,73 € -1.579,10 € -758,44 € 56,24 € 864,94 € 1.667,67 € 2.464,41 € 3.255,18 € 4.039,98 € 4.818,79 € 5.591,63 € 6.358,49 € 7.119,38 € 7.874,28 € 8.623,21 € 9.366,16 € 10.103,14 € 10.834,13 € 11.559,15 € 12.278,20 € 12.991,26 € 13.698,35 € 14.399,46 €

Subvenció (€) 1.722,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Cash-Flow (€)

Amb subv.
-3.198,98 € 844,57 € 838,59 € 832,61 € 826,63 € 820,66 € 814,68 € 808,70 € 802,73 € 796,75 € 790,77 € 784,79 € 778,82 € 772,84 € 766,86 € 760,88 € 754,91 € 748,93 € 742,95 € 736,97 € 731,00 € 725,02 € 719,04 € 713,06 € 707,09 € 701,11 €

Balanç Ac. (€)

Amb Subv.
-3.198,98 € -2.354,41 € -1.515,82 € -683,21 € 143,43 € 964,08 € 1.778,76 € 2.587,47 € 3.390,19 € 4.186,94 € 4.977,71 € 5.762,50 € 6.541,32 € 7.314,16 € 8.081,02 € 8.841,90 € 9.596,81 € 10.345,74 € 11.088,69 € 11.825,66 € 12.556,66 € 13.281,68 € 14.000,72 € 14.713,79 € 15.420,87 € 16.121,98 €

VAN sense 8.116,25 €

VAN amb 9.788,60 €

TIR sense 16%

TIR amb 26%

F. Cash-flow de les instal·lacions en cobertes 

 

 

 

 

Instal·lació 

unifamiliar
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2044

Ingressos/ 

Estalvi (€)
0,00 € 2.226,86 € 2.213,50 € 2.200,14 € 2.186,78 € 2.173,41 € 2.160,05 € 2.146,69 € 2.133,33 € 2.119,97 € 2.106,61 € 2.093,25 € 2.079,89 € 2.066,53 € 2.053,16 € 2.039,80 € 2.026,44 € 2.013,08 € 1.999,72 € 1.986,36 € 1.973,00 € 1.959,64 € 1.946,28 € 1.932,91 € 1.919,55 € 1.906,19 €

Despeses (€) 11.001,00 € 339,00 € 339,00 € 339,00 € 339,00 € 339,00 € 339,00 € 339,00 € 339,00 € 339,00 € 339,00 € 339,00 € 339,00 € 339,00 € 339,00 € 339,00 € 339,00 € 339,00 € 339,00 € 339,00 € 339,00 € 339,00 € 339,00 € 339,00 € 339,00 € 339,00 €

Cash-Flow (€) -11.001,00 € 1.887,86 € 1.874,50 € 1.861,14 € 1.847,78 € 1.834,41 € 1.821,05 € 1.807,69 € 1.794,33 € 1.780,97 € 1.767,61 € 1.754,25 € 1.740,89 € 1.727,53 € 1.714,16 € 1.700,80 € 1.687,44 € 1.674,08 € 1.660,72 € 1.647,36 € 1.634,00 € 1.620,64 € 1.607,28 € 1.593,91 € 1.580,55 € 1.567,19 €

Balanç Ac. (€) -11.001,00 € -9.113,14 € -7.238,64 € -5.377,50 € -3.529,73 € -1.695,31 € 125,74 € 1.933,43 € 3.727,76 € 5.508,73 € 7.276,34 € 9.030,59 € 10.771,48 € 12.499,00 € 14.213,17 € 15.913,97 € 17.601,41 € 19.275,49 € 20.936,21 € 22.583,57 € 24.217,57 € 25.838,21 € 27.445,48 € 29.039,40 € 30.619,95 € 32.187,14 €

Subvenció (€) 3.850,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Cash-Flow (€)

Amb subv.
-7.150,65 € 1.887,86 € 1.874,50 € 1.861,14 € 1.847,78 € 1.834,41 € 1.821,05 € 1.807,69 € 1.794,33 € 1.780,97 € 1.767,61 € 1.754,25 € 1.740,89 € 1.727,53 € 1.714,16 € 1.700,80 € 1.687,44 € 1.674,08 € 1.660,72 € 1.647,36 € 1.634,00 € 1.620,64 € 1.607,28 € 1.593,91 € 1.580,55 € 1.567,19 €

Balanç Ac. (€)

Amb Subv.
-7.150,65 € -5.262,79 € -3.388,29 € -1.527,15 € 320,62 € 2.155,04 € 3.976,09 € 5.783,78 € 7.578,11 € 9.359,08 € 11.126,69 € 12.880,94 € 14.621,83 € 16.349,35 € 18.063,52 € 19.764,32 € 21.451,76 € 23.125,84 € 24.786,56 € 26.433,92 € 28.067,92 € 29.688,56 € 31.295,83 € 32.889,75 € 34.470,30 € 36.037,49 €

VAN sense 18.142,28 €

VAN amb 21.880,49 €

TIR sense 16%

TIR amb 26%


