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Glossari 

Termes energètics: 

PV: photovoltaic, fotovoltaic. 

COP: Coeficient Of Performance, el coeficient de rendiment energètic és la relació entre 

l’escalfament o refredament que aporta un sistema de climatització i l’energia que consumeix. 

SCOP: Seasonal Coeficient Of Performance. 

EER: coeficient d’eficiència energètica. Relació entre la capacitat frigorífica i el consum d’energia 

utilitza per obtenir-la. 

GN: Gas Natural. 

BCAES-ED: Bomba de Calor Assistida per Energia Solar amb Expansió Directa.  

SAHP: Solar-Assisted Heat Pump, bomba de calor solar. 

ACS: Aigua Calenta Sanitària. 

AFCH: Aigua Freda per a Consum Humà. 

MPPT: Maximum Power Point Tracking. 

AC: Altern Current. 

DC: Direct Current. 

 

Institucions i documents: 

PVGIS: Photovoltaic Geographical Information System. 

AEE: Associació Empresarial Eòlica. 

AEMET: Agència Estatal de Meteorologia. 

IDAE: “Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía”. 

CENER: Segons el Centre Nacional d’Energies Renovables. 

CTE: Codi Tècnic de l’Edificació. 

BOE: Butlletí Oficial de l’Estat  

AENOR: “Asociación Española de Normalización y Certificación”. 

UNE: associació Espanyola de la normalització. 

AFEC: Associació de Fabricants d’Equips de Climatització. 

REBT: Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

OECC: “Oficina Española del Cambio Climático”. 
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Resum 

Aquest projecte estudia la possibilitat d’abastir a un poblat rural amb energies renovables i 

prescindir de la dependència de la xarxa elèctrica. Partint dels recursos renovables disponibles 

a la zona, es dimensionarà un camp de producció elèctrica per tal d’abastir la demanda del 

poblat, prèviament s’haurà estudiat l’eficiència energètica dels habitatges i s’aplicaran les 

mesures necessàries per tal de reduir el consum total i les pèrdues energètiques. 

L’aplicació de la microxarxa requereix el canvi dels sistemes de climatització per combustió de 

gasoil per sistemes de bombes de calor elèctriques que escalfaran els habitatges mitjançant l’ús 

de l’aerotèrmia. Per altra banda, s’hauran de canviar els hàbits de consum dels usuaris per tal 

d’adaptar-se a un sistema basat en principalment en la generació d’energia solar fotovoltaica. 

La producció d’energia està composta per un mix energètic d’energia solar tèrmica (0,74%), solar 

fotovoltaica (85,81%), eòlica (7,18%) i aerotèrmia (6,27%), que en conjunt podran abastir la 

demanda anual del poblat eliminant totalment la dependència de la xarxa elèctrica. No obstant, 

el fet de dimensionar la microxarxa per poder abastir el poblat d’energia durant tot l’any genera 

un excés de producció anual del 61%, el qual s’injectarà a la xarxa elèctrica.  

Els resultats de l’estudi mostren una viabilitat energètica positiva, però degut a l’alt cost 

d’inversió de les bateries elèctriques i del seu temps de vida limitat, s’obté un temps 

d’amortització de la inversió de 26 anys, que suposa un valor molt superior a l’ideal. 

 

Abstract 

This project studies the possibility of supplying a rural village with renewable energies and 

reducing the dependence of the electrical grid. Based on the renewable resources available in 

the area, an electric production field will be sized in order to supply the demand of the 

installation, previously, the energy efficiency of all the buildings will be studied and the 

necessary measures will be applied in order to reduce the total consumption and energy losses. 

The application of the microgrid requires the change of air conditioning systems based on the 

combustion of diesel by heat pump systems that will heat the homes through the use of 

aerothermal energy. On the other hand, users' consumption habits must be changed in order to 

adapt to a system based primarily on the generation of photovoltaic solar energy. 

The energy production is composed of an energy mix of solar thermal energy (0.74%), solar 

photovoltaic (85.81%), wind power supply (7.18%) and aerothermal (6.27%), which together will 

be able to supply the annual demand for the settlement, fully eliminating the dependence on 

the electrical grid. However, the fact of sizing the microgrid in order to supply the annual energy 

demand of the village generates an annual overproduction of 61%, which will be injected into 

the electrical grid. 

The results of the study show a positive energy feasibility, but due to the high investment cost 

of electric batteries and their limited life time, the investment of the project will be amortized 

in 26 years, which is a period of time that is not ideal. 
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1. Introducció 

Des de la revolució industrial del segle XVIII, l’ús dels combustibles fòssils ha pres una 

importància primordial a nivell energètic per a tot el planeta, com a conseqüència, amb el temps 

ha augmentat la preocupació a nivell global per la quantitat de gasos d’efecte hivernacle emesos 

pels éssers humans. Aquests gasos són produïts majoritàriament per la crema de combustibles 

fòssils per part de la indústria, el transport i l’abastiment energètic de la població mundial. 

Aquesta pràctica va sorgir a causa de la revolució industrial, però no ha sigut fins al segle XX que 

es van començar a implementar mesures per tal de reduir els efectes nocius dels gasos d’efecte 

hivernacle, els quals no només presenten un risc per la salut pública sinó que també tenen un 

gran impacte negatiu al medi ambient.  

La comprensió dels efectes perjudicials d’aquests compostos al medi ambient ha generat una 

necessitat d’obtenir l’energia de fonts renovables que puguin abastir les necessitats 

energètiques de la població, ja que donat l’increment constant de la població i el 

desenvolupament dels països, es té previst un gran augment de la necessitat energètica en els 

propers anys, que a la llarga no podrà ser abastit amb recursos finits com ho son els combustibles 

fòssils. Aquests factors ens han forçat a dur a terme una transició energètica que tindrà com a 

resultat un escenari energètic basat en l’obtenció d’energia mitjançant fonts renovables com a 

principal font d’energia. 

D’aquesta manera, en aquest treball s’estudia una possibilitat d’implementació de les energies 

renovables en una zona rural per tal d’obtenir una opció que aporti el major aprofitament de 

l’energia possible, i on es té com a objectiu poder crear una microxarxa que abasteixi tota la 

població de la zona utilitzant únicament l’energia generada in-situ, mitjançant diverses 

tecnologies renovables que resultin en la màxima eficiència energètica possible. Així doncs, 

partint d’un poble de menys de 100 habitants, s’estudiarà la implementació de l’energia 

fotovoltaica i la eòlica entre d’altres, amb la finalitat d’eliminar completament la dependència 

de la xarxa elèctrica convencional. S’estudiarà la millor opció de funcionament de la microxarxa 

a l’adoptar un sistema mixt de generació centralitzada i distribuïda, i es tindrà en compte la 

possibilitat de millorar l’eficiència energètica en els edificis que ho requereixin, ja que la majoria 

dels edificis daten del segle passat i poden presentar un nivell baix d’eficiència tèrmica. 

Finalment, es calcularà el preu d’inversió de la microxarxa i s’analitzarà si el projecte és viable o 

no econòmicament.  

1.1. Objectius 

L’objectiu principal del projecte és obtenir un poblat rural que no necessiti energia externa per 

tal de cobrir el seu consum i que tota l’energia produïda in-situ sigui 100% d’origen renovable. 

Per tal de complir aquest objectiu, s’estudiaran els recursos renovables disponibles a la zona 

d’estudi (energia solar, eòlica, geotèrmica i aerotèrmica) i d’entre aquests recursos s’escolliran 

aquells que presentin una major viabilitat energètica i es dimensionaran els aparells de 

generació d’energia corresponents per tal d’aplicar-los a la microxarxa. Pel que fa a l’excedent 

energètic, tot i que no s’obtindrà energia de la xarxa elèctrica, si que es vendrà l’energia 

excedent així com ho faria una planta de producció d’energia. 

Com a resultat es vol estudiar quin impacte pot tenir un projecte d’aquestes característiques 

sobre el cost d’inversió i si resulta viable a nivell econòmic, altrament, s’estudiarà l’excedent 

energètic produït per la microxarxa i la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, 

mostrant així l’aplicabilitat que pot tenir en altres zones rurals arreu del món amb un accés més 
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difícil, les quals es beneficiarien en gran mesura d’aquest sistema energètic, ja que es troben 

més aïllades de les xarxes elèctriques convencionals i d’aquesta manera s’estalviaria el sistema 

de transport energètic. 

1.2. Abast del projecte 

El projecte partirà d’un poblat rural de 38 habitatges i s’implementarà una microxarxa basada 

en la generació central per tal d’abastir tot el poblat únicament amb l’ús d’energies renovables. 

Per tal d’obtenir els resultats de l’estudi, es crearà un model energètic en Excel que tingui en 

compte el consum actual del poblat, el consum eficient que es pot arribar a implementar i la 

generació d’energia de la microxarxa durant tot un any procedent dels diversos recursos 

renovables escollits, d’aquesta manera es podran dimensionar tots els sistemes energètics de la 

microxarxa. 

Pet tal de millorar l’eficiència energètica del poblat, s’estudiaran les millores energètiques 

necessàries que s’hauran d’implementar als habitatges, a continuació, es calcularà el nou 

consum eficient del poblat, que representarà la demanda energètica a cobrir dins la microxarxa. 

Finalment, es dimensionaran els sistemes de captació i producció d’energia necessaris per cobrir 

aquest consum i s’estudiaran els resultats econòmics del projecte. 

2. Estat de l’art del projecte 

En aquest apartat es presenta una breu descripció de totes les tecnologies que s’aplicaran a la 

microxarxa, per tal de donar un context teòric que proporcioni la informació necessària per 

entendre el dimensionament del projecte. La justificació de l’ús de cada tecnologia aquí 

mostrada, així com el càlcul del dimensionament de cadascuna es mostraran al llarg del projecte. 

2.1. Microxarxa 

Segons el Centre Nacional d’Energies Renovables (CENER), una microxarxa és un conjunt de 

càrregues alimentades a través de fonts d’energia distribuïdes que funcionen de manera 

descentralitzada, aquest sistema pot funcionar connectat a la xarxa elèctrica sincronitzada o pot 

treballar en illa, de tal manera que tota l’energia consumida s’haurà generat in-situ. En el cas 

estudiat, les càrregues de la microxarxa representen el conjunt d’habitatges i l’enllumenat públic 

del poblat, mentre que la generació provindrà de les diferents fonts renovables. 

Existeixen dos models principals d’estructurar una microxarxa segons la distribució dels seus 

sistemes de generació d’energia, aquestes s’anomenen sistemes de generació central i sistemes 

de generació individual:  

La generació central és pròpia de microxarxes grans o de col·lectius de veïns que volen compartir 

la generació d’energia, el seu funcionament es basa en concentrar els sistemes de generació 

renovable en un sol punt, i repartir l’energia a cada usuari segons la seva demanda. Aquest 

model pot presentar desavantatges, ja que al tenir un sistema d’ACS centralitzat es poden 

presentar pèrdues tèrmiques per transport. 

La generació individual consisteix en separar cada habitatge com un sol sistema de generació i 

consum, cada habitatge utilitza la superfície disponible a la seva parcel·la per tal d’incloure els 

sistemes de producció i d’emmagatzematge d’energia per tal de cobrir la seva pròpia demanda 

energètica. Els avantatges  d’aquest model són que es poden ajustar les característiques de la 

instal·lació de manera personalitzada segons les necessitats de cadascú i, al situar el sistema de 
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generació al mateix edifici on es troba la demanda, fa que es redueixin els costos i les pèrdues 

tèrmiques associades al transport, el mateix passa amb les pèrdues elèctriques, ja que es 

treballa amb corrents més petites que en el cas central. Per altra banda, les estructures de 

captació solar han d’anar muntades a les teulades del propi edifici, per tant s’incrementen els 

costos d’instal·lació i les possibles modificacions que s’hagin de dur a terme per assegurar que 

la teulada aguanti el pes addicional. 

2.2. Aerogeneradors 

L’energia eòlica es basa en aprofitar l’energia cinètica que prové de les masses d’aire a certa 

velocitat, aquesta energia es pot transformar en electricitat mitjançant aerogeneradors, els 

quals estan dissenyats per produir un moviment de rotació al entrar en contacte amb el vent, 

de tal manera que aquesta energia mecànica de rotació es transformi en electricitat mitjançant 

un generador elèctric.  

Segons les dades de l’Associació Empresarial Eòlica (AEE), la generació d’energia eòlica a Espanya 

actualment ocupa el segon lloc com a font de generació més utilitzada, suposant així un 20,8% 

de la generació total d’energia durant l’any 2019, degut a la gran quantitat de recurs eòlic del 

país i a l’avançat desenvolupament de la tecnologia, l’energia eòlica s’ha convertit en el recurs 

renovable més utilitzat a l’hora de produir energia.  

2.3. Panells solars tèrmics 

Aquests panells tenen com a funció escalfar el fluid tèrmic que circula pel seu interior amb la 

radiació provinent del sol i posteriorment es transfereix aquesta calor a un acumulador d’on 

s’obtindrà l’aigua calenta útil per l’usuari. Al contrari que els panells solars, en aquest cas cada 

habitatge tindrà el seu propi sistema de captació solar tèrmica a la teulada amb la finalitat de 

reduir pèrdues per transport, ja que la instal·lació òptima d’aquests panells és el més a prop de 

la font de consum possible. 

Existeixen dos sistemes solars tèrmics principals per obtenir aigua calenta, el primer es tracta 

del sistema passiu o de termosifó, el qual conté el seu propi tanc d’aigua a la part superior del 

panell, el canvi de temperatura a l’aigua provoca el moviment d’aquesta, pel que no és necessari 

un sistema de bombeig. Aquest sistema presenta una menor eficiència degut a les pèrdues 

tèrmiques del tanc, per altra banda, el fet de afegir el pes dels tancs a les teulades d’edificis 

antics és un factor no desitjat.  

El sistema actiu o forçat esta compost per panells solars que escalfen el fluid caloportador al fer-

la passar pel seu interior mitjançant un motor de bombeig que posteriorment transportarà el 

fluid calent des de la teulada fins a un tanc de major magnitud situat a l’interior de l’habitatge, 

aquest fet, apart de que suposa un sistema de menor pes afegit a la teulada, dona la possibilitat 

de fer servir un dipòsit tèrmic d’aigua ja existent i es pot situar en una zona més pròxima al punt 

de demanda, i com que el tanc tèrmic no es troba a la intempèrie, es produeixen menys pèrdues 

tèrmiques respecte al sistema passiu. No obstant, al ser un sistema més complex que l’anterior, 

presenta un major cost econòmic, a més de que necessita d’un mínim d’electricitat per fer 

funcionar el sistema de bombeig. 
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Figura 0. Esquema de distribució de l’aigua calenta. 
Font: Grupo Oscasolar S.L. 

Els panells solars poden presentar dos tipus de tecnologies, en primer lloc estan els captadors 

plans que són plaques solars que poden ser semblants a les fotovoltaiques però més gruixudes 

i tenen un seguit de tubs al seu interior coberts per un vidre que escalfa el fluid al crear un efecte 

hivernacle a l’interior. El segon tipus de tecnologia són els captadors de tub de buit, que consta 

d’un seguit de tubs de vidre amb un tub de calor en el seu interior per on circula el fluid tèrmic, 

al voltant d’aquest tub intern es crea el buit per tal de crear un entorn aïllant que minimitza les 

pèrdues tèrmiques. El fet de tenir una superfície cilíndrica fa que els panells de tubs de buit 

aprofiti la radiació solar durant un període diari més ample que en el cas dels captadors plans, 

tot i que la complexitat del sistema fa que els panells de tubs tinguin un major cost econòmic i 

l’avantatge de l’eficiència tèrmica es va perdent a mida que passa el temps i es perd el buit dins 

dels tubs. 

2.4. Panells solars fotovoltaics 

Els panells solars fotovoltaics són aquells que generen electricitat en corrent continu amb l’ajuda 

de la radiació solar mitjançant el procés fotoelèctric, aquesta electricitat es farà servir per abastis 

les càrregues elèctriques durant les hores de sol i l’energia sobrant s’emmagatzemarà 

mitjançant bateries per poder seguir proporcionant electricitat en les hores on no s’obté radiació 

solar. 

2.5. Bomba de calor 

A l’esquema mostrat a continuació s’aprecia el funcionament de la bomba de calor i el cicle 

termodinàmic del fluid refrigerant que posteriorment transmet l’energia a l’aigua, aquest 

sistema consta dels seguents elements: 

- Compressor: és la part que requereix de més energia per funcionar, aquest puja la 

pressió del refrigerant i gàcies a això es pot arribar a la temeratura de funcionament. 

- Condensador: fa possible l’intercanvi de remperatura entre el refrigerant i l’aigua de 

calefacció, el dipòsit d’aigua absorveix la calor del vapor a alta pressió i aquest pasa a 

forma líquida. 
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- Vàlvula d’expansió: aquesta vàlvula allibera la pressió del refrigerant de manera sobtada 

per tal de reduir al màxim la seva temperatura. 

- Evaporador: mitjançant un ventilador trespassa la temperatura de l’ambient exterior al 

refrigerant i, donat que la temperatura d’ebullició del refrigerant pot arribar a ser de -

20ᵒC, aquest passa a un estat gasós.  

 

Figura 00. Esquema de funcionament d’una bomba de calor.  

Font: geotermiaonline.com 

En termes d’eficiència energètica, les bombes de calor treballen millor quan més petita sigui la 

diferència de temperatura entre l’exterior i l’interior, no obstant pot arribar a proporcionar un 

COP d’entre 3 i 6 en situacions favorables, el que suposa una entrega d’energia tèrmica més de 

4 cops superior a l’energia elèctrica que ha consumit, això la converteix actualment en la 

tecnologia més eficient per convertir energia elèctrica en tèrmica. Donat que l’eficiència es 

redueix dràsticament quan les temperatures exteriors negatives, fa que sigui una opció viable 

per la zona escollida, ja que rarament s’arriben a temperatures inferiors als 0ᵒC, cosa que 

suposaria una reducció del COP del 50% aproximadament. [17]  
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3. Localització 

L’estudi es durà a terme a Can Batista, un poble rural català de 78 habitants (2019) que pertany 

al municipi de Subirats, situat a la comarca de l’Alt Penedès (41.410 N, 1.775 E). El municipi de 

Subirats té una densitat de població de 53,89 hab./m2 i, de la mateixa manera que gran part de 

l’Alt Penedès, basa la major part de la seva economia en la producció de Cava, per aquest motiu 

la majoria del paisatge agrícola esta dedicat a la producció de vinyes per obtenir el raïm. [1] [2] 

A la Figura 1 es mostra una imatge per satel·lit de l’extensió del poblat i la seva situació 

geogràfica, envoltada de vinyes i camps de conreu i amb espai suficient per poder estudiar 

diferents opcions d’instalació de les diferents tecnologies de generació d’energia renovable. En 

aquest cas s’estudiarà l’opció de dur a terme la instal·lació del projecte de manera centralitzada, 

en una zona propera al poble i de forma distribuida, fent servir l’espai disponible a cada parcela 

per abastir-se a ella mateixa. 

 

Figura 1. Imatge per satèl·lit de Can Batista.  

Font: Google Maps. 

A la Figura 2 es mostra la imatge cartogràfica cadastral del poble, en la qual observem la 

distribució de les diferent parcel·les. En vermell estan representades les zones edificades que 

equivaldria a l’àrea que ocupen les finques i d’altres construccions sobre rasant. Aquestes estan 

representades amb números romans segons el tipus d’edificació. Per altra banda, en verd es 

mostren les sub-parcel·les rústiques i els solars o patis catalogats mitjançant lletres vermelles 

segons el tipus de sub-parcel·la. 
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Figura 2. Divisió per parcel·les de Can Batista. [4] 

 
El fet de tenir una gran extensió de terreny pla no edificat al voltant del poble i degut a la que la 

zona on es troba presenta bons valors de radiació solar, fa que aquest projecte presenti un gran 

potencial per l’estudi de la implementació de l’energia solar tèrmica, la solar fotovoltaica i 

possiblement l’eòlica, ja que es disposa de l’espai necessari per estudiar la viabilitat d’un sistema 

centralitzat.  

 

4. Recursos renovables disponibles 

Tot i que es podria obtenir tota la producció d’energia amb un sol tipus de tecnologia renovable, 

això donaria com a resultat un sistema poc eficient. Per posar un exemple, si es decidís abastir 

les necessitats energètiques del poble únicament amb energia solar fotovoltaica ens veuríem 

restringits pels límits d’aquesta tecnologia, ja que només es podrà produir electricitat mentre hi 

hagi suficient recurs solar. Això augmentarà el dimensionament de la superfície de captació dels 

panells solars i farà que el sistema d’emmagatzematge d’energia sigui més gran del necessari, 

resultant així en un augment dels costos del projecte i una disminució de l’eficiència energètica. 

Per aquest motiu s’enfocarà l’estudi a la implementació de diverses tecnologies que es puguin 

complementar entre elles i formin un sistema més eficient i divers, sempre que els recursos 

energètics de la zona ho permetin.  

A continuació, s’estudiaran els diferents recursos renovables d’origen natural presents en la 

localització a estudi i s’escolliran aquells que presentin un major potencial per cobrir les 

necessitats energètiques del poblat d’una manera eficient. 



14 
 

 

4.1. Geotèrmia  

La geotèrmia és un recurs energètic de caràcter renovable que, tot i no estar tan estès com 

d’altres tecnologies renovables, també pot presentar grans avantatges al sector energètic. 

Aquesta tecnologia es basa en l’aprofitament de l’energia tèrmica que es troba en el subsol en 

determinades zones del planeta, aquesta energia tèrmica es pot aprofitar posteriorment per 

obtenir aigua calenta o inclús per generar electricitat. 

Gràcies al projecte GeoEnergia-GP (geotèrmia profunda) dut a terme per l’Institut Cartogràfic i 

Geològic de Catalunya podem observar les zones de Catalunya que presenten recursos 

energètics d’origen geotèrmic de baixa (30-100 ᵒC), mitja (100-150 ᵒC) i alta temperatura (>150 

ᵒC). Aquestes zones tenen el potencial per a l’explotació del que es denomina com a geotèrmia 

profunda [5].  

 

 

 

 
 

 

Figura 3. Potencial geotèrmic al poble de Can Batista. [5] 

Com podem observar a la Figura 3, marcat amb un indicador vermell trobem el poble de Can 

Batista, que es troba en una zona amb potencial geotèrmic d’origen profund en domini 

extensional, la qual cosa indica una presència d’activitat aquàtica subterrània sense la interacció 

amb les capes magmàtiques. També podem observar que en un punt relativament proper al 

nostre poble d’interès, s’ha dut a terme un sondeig d’investigació en el qual s’ha detectat un 

gradient geotèrmic superior als 5ᵒC/100m, aquest valor suposa un jaciment de baixa 

temperatura que, tot i no ser l’ideal per produir energia elèctrica, pot ser suficient per climatitzar  

un habitatge normal i aportar l’aigua calent sanitària que requereixi. 

Tot i tenir potencial per ser una opció viable, seria necessàri dur a terme un estudi preliminar 

sobre el terreny en concret que confirmi el potencial geotèrmic mostrat a la Figura 3. Tambè cal 

resaltar que, per instal·lar un sistema d’extracció d’energia geotèrmica en un edifici doméstic, 

és recomenable fer-ho en el moment que es fabrica l’habitatge, ja que les canonades que 

transporten l’aigua han de travessar els fonaments que sostenen la casa, la qual cosa suposa 

una desventatge en el nostre cas d’estudi. Per altra banda, una de les causes de que  l’energia 

geotèrmica no estigui molt extesa a Espanya és degut a que és una de les tecnologies renovables 

que necessiten d’una inversió inicial més alta, i donada la nostra situació climatològica podem 

obtenir una major quantitat d’energia calorífica a travès de la radiació solar amb menor cost 

inicial i fent servir un sistema amb menor dificultat d’instalació i manteniment. Per aquests 

motius, es descarta l’ús de l’energia geotèrmica com a recurs energètic en aquest projecte. 
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4.2. Energia solar 

Espanya és un dels països europeus amb més hores de sol al llarg de l’any i amb una major 

quantitat de radiació solar, això representa un gran avantatge a l’hora de generar energia 

mitjançant l’aprofitament de la radiació solar. Per aquest motiu és de gran interès estudiar el 

recurs solar que es pot obtenir al poble durant un període d’un any, i així poder-nos fer una idea 

del pes que tindran les possibles tecnologies solars que es podran implementar. 

Idealment, per tal d’obtenir una irradiància solar màxima sobre un panell solar, aquest s’ha de 

moure d’est a oest i de nord a sud acompanyant el moviment diari del sol, de tal manera que els 

rajos solars impactin sempre de manera perpendicular sobre la superfície de captació. Per 

aconseguir tal moviment és necessari un sistema de captació mòbil de dos eixos amb un sistema 

de control addicional i motors elèctrics accionats pel propi panell per tal d’assegurar una màxima 

captació d’energia. Per tal de calcular l’angle òptim d’inclinació dels panells solars de dos eixos 

es por fer servir el model matemàtic difús isotròpic (Duffie & Beckman, 2013), el qual serveix per 

calcular els valors de radiació solar sobre els panells en cada instant de temps partint dels nivells 

d’irradiància solar directa i difusa sobre una superfície plana [7].   

Com a resultat de la correcta aplicació del model matemàtic, un sistema de captació solar mòbil 

pot arribar a suposar un increment en l’eficiència energètica del 30-35% respecte a un panell 

fixe. No obstant, els desavantatges dels sistemes de captació solar a dos eixos generalment són 

motiu de descart d’aquesta tecnologia per aplicacions domèstiques, ja que poden incrementar 

el cost d’inversió en un 20%, sense comptar els costos addicionals associats amb el 

manteniment, els quals són molt superiors als panells solars fixes que, al no presentar part 

mòbils, suposen un menor risc d’avaries [8]. 

Així doncs, les dades d’irradiància solar d’interès per la nostra instal·lació seran aquelles que 

incideixin sobre un pla fixe, el qual haurà de tenir un angle d’inclinació òptim respecte al pla 

horitzontal amb l’objectiu de poder captar la major quantitat de recurs solar al llarg de l’any. 

Segons les dades proporcionades pel Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) i tal 

com es mostra a la Figura 4, l’angle d’inclinació òptim d’un panell solar respecte al pla horitzontal 

es pot trobar entre els 20 i 50ᵒ segons el lloc d’estudi, mentre que l’angle de desviació respecte 

al sud ha de ser aproximadament nul (azimut=0ᵒ) sempre que ens trobem a l’hemisferi nord per 

tal d’obtenir el màxim d’energia solar possible (Figura 4) [11]. 

 

Figura 4. Irradiància sobre una placa solar segons la seva inclinació i azimut. [9] 
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Per tal d’obtenir l’angle òptim dels panells solars, es faran servir les dades proporcionades pel 

PVGIS que daten de l’any 2016, d’aquesta manera podrem tenir una aproximació del recurs solar 

que hi haurà en un futur en la mateixa localització. Així doncs, tal com es mostra a la Taula 1, es 

poden observar els nivells de radiació durant els 12 mesos de l’any a intervals de 5 graus entre 

els angles compresos entre 20 i 50ᵒ, d’aquesta manera, s’obtindrà l’angle d’inclinació que 

proporcioni el màxim d’irradiància sobre la superfície de captació durant tot l’any. Aquest 

mètode d’obtenció de l’angle òptim resulta ser el més senzill donat que les dades inicials són els 

valors de la irradiància a cert angle i, donat que els panells solars es mantindran fixes, resulta 

ser un mètode suficientment precís per obtenir l’angle desitjat. 

Inclinació  20ᵒ 25ᵒ 30ᵒ 35ᵒ 40ᵒ 45ᵒ 50ᵒ 

Gener 92,2 98,39 103,98 108,91 113,14 116,64 119,38 

Febrer 115,84 121,54 126,48 130,63 133,95 136,41 138 

Març 161,3 165,83 169,37 171,88 173,34 173,72 173,02 

Abril 180,83 182,12 182,36 181,54 179,64 176,68 172,67 

Maig 204,91 203,31 200,68 196,88 191,96 185,92 178,83 

Juny 225,16 221,64 216,88 211,34 204,42 196,32 187,1 

Juliol 238,8 235,87 231,53 226,19 219,44 211,36 202,18 

Agost 227,97 228,31 227,26 224,86 221,05 215,86 209,32 

Setembre 187,32 191,41 194,33 196,04 196,53 195,77 193,76 

Octubre 131,59 136,85 141,29 144,88 147,57 149,34 150,18 

Novembre 87,87 92,8 97,19 100,98 104,15 106,68 108,53 

Desembre 81,19 86,71 91,7 96,14 99,97 103,17 105,71 

Total 1934,98 1964,78 1983,05 1990,27 1985,16 1967,87 1938,68 
Taula 1. Dades de la irradiació a la localitat escollida (kWh/m2/mes). [10] 

Partint de les dades totals d’irradiació mostrades a la Taula 1, podem observar com els valors 

energètics augmenten a mida que s’accentua l’angle d’inclinació, aquest increment arriba a un 

màxim als 35ᵒ i a partir d’aquest punt es produeix una disminució de l’energia total anual, per 

tant podem afirmar que aquest angle es troba en un màxim de captació d’energia solar. Aquest 

valor òptim calculat de 35ᵒ coincideix amb l’estimació d’angle òptim proporcionada pel PVGIS a 

l’introduir les coordenades del poblat. Per tant, ja podem obtenir les dades d’irradiància global 

del poblat havent calculat que l’angle d’instal·lació dels panells ha de ser de 35ᵒ per tal d’obtenir 

un valors màxims d’energia anual [10]. 

En aquest cas, no interessa la màxima producció anual sinó la garantia d’un subministrament 

energètic continu durant tot l’any. Per aquest motiu, és necessari dimensionar la instal·lació de 

captació solar per tal que proporcioni uns màxims de producció durant els mesos d’hivern, ja 

que en aquests mesos és on es produeix una major necessitat energètica. En aquest cas, el que 

es fa és augmentar l’angle d’inclinació per tal d’ajustar la superfície de captació a la trajectòria 

més propera a l’horitzó que segueix el sol durant l’hivern, de tal manera que els mesos d’interès 

obtenen una major irradiància tot i que a la resta de l’any pot disminuir l’energia de captació del 

sistema, d’aquesta manera, aquest increment d’energia durant els mesos d’hivern reduirà el 

dimensionament del camp de captació solar al proporcionar més energia durant els mesos 

desfavorables. Tal com es mostra a la Figura 5, al comparar l’angle de producció màxima 

obtingut anteriorment amb un angle de 60ᵒ, el qual és més favorable per als mesos d’hivern, 

s’obté una millora de l’11,5% entre els mesos de novembre i febrer, mentre que a la resta de 

l’any es produeix una pèrdua del 7,8% en comparació amb els 35ᵒ de producció màxima anual, 
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fent així que l’opció de dimensionar la instal·lació per afavorir els mesos freds resulti en dades 

favorables per al projecte (Annex 1.1.).  

 

Figura 5. Comparativa anual de la irradiació a 35ᵒ i a 60ᵒ. [10] 

Un cop comprovat que l’angle d’inclinació òptim dels panells solars es troba entre 55 i 60ᵒ, les 

dades d’interès per dimensionar el sistema de captació solar seran els valors de la irradiància 

global, la qual és la suma de la irradiància directa que impacta sobre el panell solar i la irradiància 

difusa que rebota a les superfícies properes i a la superfície dels núvols, aquestes dades venen 

donades en unitats de W/m2 i permetran calcular la producció d’energia dels panells solars En 

termes energètics, aquest angle d’inclinació representa un recurs solar anual de 1876,8 kWh/m2 

[11]. 

 

4.3. Energia eòlica 

Tot i tenir un gran potencial energètic, a diferència del recurs solar, que es pot trobat a gairebé 

qualsevol zona del país, l’energia eòlica es troba en determinades zones i requereix d’un estudi 

més exhaustiu per obtenir les dades desitjades. Aquestes dades de producció d’energia eòlica 

poden provenir d’estacions meteorològiques o de parcs eòlics situats en zones on hi ha un recurs 

eòlic òptim, a més, els aerogeneradors necessaris per produir tal quantitat d’energia tenen una 

potència unitària de l’ordre de MW i una altura d’uns 80 metres, la qual cosa permet una major 

velocitat del vent i un millor flux de l’aire al no haver obstacles considerables. Tal com es mostra 

a la Figura 6 i a la Figura 7, els valors corresponents a Can Batista (marcat amb un punt vermell) 

són d’una velocitat mitjana del vent d’uns 5,5-6 m/s i una densitat de potència de 200-250 W/m2, 

degut a que aquestes dades estan calculades a una altura de 80 metres sobre la superfície 

terrestre, són d’esperar unes dades menors a una altura menor. En termes d’energia, correspon 

a un potencial energètic de 1752 kWh/m2 [12]. 
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Figura 6. Velocitat mitjana de vent (m/s). [12] 

 
Figura 7. Distribució de la densitat de potència. [12] 

Segons les dades proporcionades per la IDAE sobre el recurs eòlic de la zona, queda clar que els 

valors energètics del vent no són molt favorables, per posar un exemple, donat l’aerogenerador 

E70 Pro de la marca Enair de 5,5 kW de potència (Annex 2), és necessària una velocitat d’inici de 

2 m/s per tal de poder començar a produir energia, mentre que la velocitat nominal és d’uns 11 

m/s. Tal velocitat no serà habitual a la zona d’estudi, per tant, tot i que l’energia eòlica és un 

recurs aprofitable, tindrà un caràcter secundari i complementari a l’energia solar produïda per 

la instal·lació. Així doncs, més endavant es calcularà la viabilitat de la implementació d’energia 

eòlica i si representa una bona tecnologia complementària a la producció solar. 

L’Agencia Estatal de Meteorologia (AEMET) proporciona dades meteorològiques d’accés públic. 

A través d’aquest recurs s’obtindran les dades necessàries per poder calcular l’energia eòlica 

disponible a Can Batista. En aquest cas, l’estació meteorològica més propera amb certificat de 

qualitat de dades i instal·lació es troba a Vilafranca del Penedès, municipi que es troba a 12 km 

del poblat on volem dur a terme la instal·lació, donada la distància a la que es troba l’estació 

meteorològica podem assumir que les dades de vent seran molt semblants a les de Can Batista. 

La recol·lecció diària de la velocitat mitjana del vent es pot observar a la Figura 8 durant tot l’any 

2019, tal com s’esperava a través de la informació proporcionada per la IDAE, aquesta velocitat 

de vent és generalment inferior als 5,5 m/s, ja que les dades de l’estació meteorològica tenen 

en compte una altura propera a la superfície terrestre. 

Tal com es mostra a la Figura 8, donat que la tendència anual de la velocitat del vent es troba 

entre els 2 i 5 m/s, queda descartada la possibilitat d’instal·lar aerogeneradors de mitja o gran 

potència, els quals necessiten una velocitat nominal de producció molt superior i suposen una 

inversió molt elevada. Com a resultat, el potencial d’implementació de l’energia eòlica estarà 

reduït a l’ús de molins eòlics de baixa potència i, ja que la majoria del temps es trobarà en un 

valor inferior a la velocitat nominal, l’estudi estaria limitat a la possibilitat de complementar els 

intervals de temps en el que no es disposa de recurs solar. 
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Figura 8. Velocitat Mitjana del vent (m/s) a l’any 2019. [13] 

4.4. Aerotèrmia  

L’energia aerotèrmica és aquella energia tèrmica que s’extreu de l’aire mitjançant un procés de 

transferència de calor. Donat que aquesta energia es troba de forma natural a l’ambient i és 

inesgotable es pot considerar com a recurs renovable, tot i que per dur a terme el procés 

d’extracció calorífica necessita gastar energia externa. No obstant, en un sistema basat en 

l’aerotèrmia, com és el cas de les bombes de calor, per cada kW elèctric utilitzat es poden 

extreure de 4 a 6 kW d’energia tèrmica, pel que es considera un sistema amb una gran eficiència 

energètica. Com s’ha vist a l’apartat 3.2, el poble de Can Batista disposa d’una gran quantitat 

d’energia solar, que és directament proporcional a la temperatura de l’aire, per tant l’aerotèrmia 

es presenta com a un recurs amb un gran potencial de producció d’energia.  

L’energia extreta de l’aire es pot utilitzar per la producció d’ACS i per climatitzar un habitatge, 

això s’aconsegueix mitjançant l’ús d’una bomba de calor que transmet l’energia tèrmica de 

l’exterior cap a l’interior en el cas de la calefacció o viceversa en el cas de la refrigeració 

mitjançant l’ús d’un fluid refrigerant, més endavant s’explica en detall el funcionament de la 

bomba de calor. 

4.5. Recursos escollits 

La zona escollida per dur a terme l’estudi presenta una notable varietat de recursos energètics 

de caràcter renovable, no obstant, donat el fet que l’ús d’energia geotèrmica requereix d’un alt 

cost d’inversió i d’un estudi previ més exhaustiu que aporti les dades necessàries per considerar 

la tecnologia com a viable, l’opció més adequada es basa en l’ús de l’energia solar tèrmica i 

fotovoltaica per cobrir la major part de demanda energètica que presenti el poble. D’altra banda, 

s’estudiarà la viabilitat de fer servir generadors eòlics de baixa potència, estudiant la relació 

entre la producció d’energia i el seu preu d’inversió.  

Tenint accés a les dades de recurs solar de la zona, podem optar a l’ús de la tecnologia solar 

fotovoltaica, solar tèrmica i l’aerotèrmica per cobrir la demanda energètica del poblat, entre 

aquestes tres opcions es buscarà la combinació que presenti una major eficiència energètica 

mentre es té en compte la reducció de gasos d’efecte hivernacle del poblat. 
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Cal esmentar que l’ús d’altres energies com la hidràulica també poden ser de gran benefici en 

projectes d’aquesta naturalesa, ja que poden aportar grans quantitats d’energia i es basen en 

sistemes que s’han desenvolupat durant dècades i per tant poden generar energia amb una gran 

eficiència. No obstant, l’única font hidràulica propera al poblat és la Riera de Lavernó, afluent 

del riu Anoia i, donat el seu cabal insuficient per produir energia, no s’ha tingut en compte com 

a possible recurs utilitzable. 

5. Eficiència energètica 

En aquest apartat es comentaran quins són els desavantatges principals del poblat en termes 

d’energia actualment, i tot seguit s’obtindrà la qualificació energètica actual i s’escolliran les 

mesures de millora energètica que es poden dur a terme per tal de millorar l’eficiència del 

poblat. 

5.1. Context energètic actual 

Actualment el poble de Can Batista disposa de 38 habitatges unifamiliars, tot i que a prop del 

30% d’aquests habitatges estan ocupats per un o dos ciutadans de la tercera edat o es troben 

deshabitats actualment, el dimensionament de la micro-xarxa tindrà en compte un consum 

energètic màxim partint de les dimensions de cada habitatge, per tal de poder abastir el poblat 

en qualsevol situació possible, això implica una ocupació de 4 usuaris per habitatge. Així doncs, 

s’assumirà un consum energètic equivalent a la superfície de cada habitatge i es dividiran les 38 

cases en tres grups segons si presenten un consum baix, mig o alt. Tot seguit es calcularà la 

demanda actual del poblat i s’adoptaran mesures que puguin reduir aquest consum i augmentar 

l’eficiència energètica, com a resultat s’obtindrà un model de consum eficient que s’utilitzarà 

per dimensionar la microxarxa.                               

Com es mostra a la Figura 9, la major part dels edificis estan marcats de color negre, el que vol 

dir que tenen un any de construcció anterior al 1900, partint d’aquesta data, cada requadre de 

color mostrat a la llegenda correspon a un increment de 10 anys. Donat el fet de que es vol 

maximitzar l’eficiència energètica per tal de reduir el dimensionament de la instal·lació, al partir 

d’edificis antics, on la gran majoria no han experimentat cap reforma complerta recent enfocada 

a millorar la necessitat energètica, pot presentar desavantatges a l’hora d’obtenir un alt nivell 

d’eficiència energètica, per tant s’haurà d’estudiar l’eficiència d’aquests habitatges en qüestió.                                                                                                                                               
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Figura 9. Classificació dels habitatges segons l'any de construcció, en intervals de 10 anys. [1] 

El fet de tractar amb edificis tan antics pot presentar un inconvenient respecte a l’eficiència 

energètica d’aquest, ja que no disposen del millor aïllament tèrmic en parets, terres i sostres, 

per tant, en els mesos de més fred poden suposar una gran despesa en termes de calefacció. 

Per altra banda, un avantatge present en aquest tipus d’edificis es deu al material de fabricació, 

al comptar amb parets més gruixudes que les construccions actuals, això dona com a resultat 

que els únics habitatges que tenen la necessitat d’instal·lar un sistema d’aire condicionat per els 

mesos més calorosos són aquelles construïdes durant les últimes dues dècades. A la resta de 

cases rurals no es troben sistemes d’aire condicionat ja que disposen d’una climatització natural 

gràcies a les parets de calç i ciment. Tot i així, a l’hora d’obtenir els valors de consum del poble 

es tindrà en compte els aparells de climatització opcionals no fixes, com es el cas dels 

ventiladors, per els mesos més calorosos.   

Tal com s’ha mencionat anteriorment, el poblat actualment es troba amb un gran percentatge 

d’habitatges amb un inquilí o deshabitat durant gran part de l’any, per tant aquestes dades 

actuals de consum no són útils per dimensionar la micro-xarxa i el sistema de producció 

energètica. Per tal de presentar un model de consum adequat, es dividiran els habitatges segons 

la seva superfície habitable i es presentaran tres perfils de consum anual, el primer grup consta 

de 16 cases amb una superfície d’entre 110 i 180 m2, el segon grup consta de 18 cases d’entre 

180 i 290 m2 i l’últim grup consta de 4 cases d’entre 350 i 550 m2 que suposaran el major consum 

energètic. Els consums energètics es calcularan per a un habitatge tipus 2 de 200 m2 i s’adaptarà 

a la resta d’habitatges del poblat mitjançant un índex de conversió equivalent a la superfície de 

cada tipus, d’aquesta manera es facilitaran els càlculs de consum de tot el poblat [4]. 
 

Tipus 1 Tipus 2 Tipus 3 

Superfície (m2) 116-176 182-288 352-550 

Nº de cases 16 18 4 

Índex de conversió 0,6 1 1,8 
Taula 2. Classificació dels habitatges segons la superfície. [4] 
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5.2. Obtenció i anàlisi de l’eficiència energètica 

Per poder obtenir una estimació de l’eficiència energètica dels habitatges, s’ha utilitzat el 

programa CE3X, que és un document reconegut per a la Certificació Energètica d’Edificis 

Existents. Mitjançant aquest programa, es pot certificar d’una forma simplificada qualsevol tipus 

d’edifici: residencial, petit terciari o gran terciari, obtenint una qualificació de la “A” fins la “G” 

segons les emissions de CO2 produïdes per l’edifici. Gràcies a l’ús del programa CE3X podrem 

obtenir una visió general sobre les necessitats energètiques destinades al sistema de calefacció 

i d’aigua calenta sanitària, així com els desavantatges tèrmics que poden presentar els 

habitatges. 

Per tal d’incloure a la majoria de les cases del poblat en una única simulació del programa, es 

considerarà un habitatge de tipus 2 de 200 m2 de superfície habitable amb la data construcció 

del 1887, aquesta data de construcció és de gran rellevància per a la simulació ja que en aquella 

època es feien servir materials de construcció diferents als actuals, la qual cosa afecta a les 

propietats tèrmiques de l’habitatge. Per altra banda, els habitatges de tipus 2 representen el 

47% de totes les cases del poblat i les edificacions anteriors al 1900 representen un 76% del 

total, per tant, al ajuntar aquestes dos característiques obtindrem una aproximació de la mitjana 

en eficiència energètica que presenta el poblat actualment.  

El primer pas per completar la simulació és calcular els litres diaris d’ACS que necessita l’edifici, 

segons la versió de 2019 del document d’estalvi d’energia del Codi Tècnic de l’Edificació 

proporcionat pel Ministeri de Foment, a l’annex F s’estipula una demanda de referència de 28 

litres per persona i dia per tot aquell edifici d’ús residencial unifamiliar. Així doncs, estimant una 

mitjana de 4 persones per edifici això representa un total de 112 litres d’ACS per habitatge cada 

dia. El següent pas es introduir les dades de l’envoltant tèrmic de l’edifici, en aquest cas tindrem 

dues façanes de 60 m2, cadascuna amb orientació al nord i al sud, així com dues mitgeres amb 

la mateixa superfície que estan en contacte amb les cases adjacents, la orientació de l’edifici té 

importància tèrmica ja que les parets orientades al nord obtenen una menor quantitat de calor. 

Les façanes de l’habitatge disposen en total d’aproximadament 10 m2 de mitja de superfície 

dedicada a finestres i balcons, els quals seran de vidre simple i amb marcs de fusta.  

Al segon pis trobarem una partició superior que es troba per sota del sostre i que ocupa la 

totalitat de la superfície (100m2), aquesta partició esta composta per làmines de guix que tapen 

el sostre de dues aigües i les bigues longitudinals de fusta. Les làmines de guix aporten una altura 

homogènia de 230 cm a tot el pis. Finalment definim els ponts tèrmics que afecten a façanes i 

mitgeres, aquests ponts tèrmics són punts de fuga no aïllats que permeten el pas de la calor o 

el fred des de l’exterior de l’edifici i són una gran causa de pèrdua en l’eficiència d’un edifici, 

partint de les opcions proporcionades pel programa CE3X, s’aplicaran els ponts tèrmics 

corresponents a cada zona afectada. [14] 

El pas final per poder obtenir els resultats és establir les dues instal·lacions tèrmiques de 

l’habitatge, en el cas del sistema d’ACS, l’equip escollit és una caldera elèctrica estàndard de 80 

litres de capacitat i que abasteix a tot l’edifici, en aquesta caldera s’obté un rang de 

temperatures de 60-80ᵒC. En el cas de l’equip de calefacció, l’equip instal·lat actualment és una 

caldera estàndard que utilitza com a combustible gasoil-C i amb una potència nominal de 24 kW, 

al assumir-se una caldera antiga amb un aïllament mig, aquesta presenta un rendiment mitjà 

estacional del 66%. 
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Al qualificar la instal·lació obtenim un valor de 52,6 kgCO2/ m2 que es representa amb la lletra 

E a l’escala d’eficiència energètica i el qual és un valor poc eficient. Com s’observa a la figura 10, 

els únics valors favorables en termes d’emissions de CO2 són els del sistema de refrigeració que, 

tal com s’ha  comentat anteriorment, són mínims. Tal com era d’esperar, els habitatges 

presenten una gran demanda calorífica que alhora es veu augmentada degut al fet de que no es 

disposen de les adaptacions tèrmiques òptimes. 

 

Figura 10. Qualificació energètica mitjana del poblat. 

Cal apuntar que les dades tèrmiques que es necessiten per dur a terme aquesta simulació són 

estimades, ja que no s’han pogut dur a terme experiments tècnics per obtenir les propietats 

tèrmiques exactes dels materials, tot i així, les dades de transmitància tèrmica venen incloses 

pel programa informàtic segons la zona climàtica i el material de construcció, en aquest cas ens 

trobem a la zona C2 segons la classificació marcada pel CTE. A més, per als habitatges de 

construcció antiga se sap que estan formats per ciment, calç i pedra i tenen un gruix mig d’uns 

25 cm. 

Mesures de millora de l’eficiència energètica. 

Amb el propi programa CE3X es poden dur a terme determinades mesures de millora per tal de 

millorar la qualificació de l’edifici. En aquest cas, es tindran en compte les millores d’aïllament 

tèrmic que suposin el major estalvi energètic, ja que d’aquesta forma podrem tenir en compte 

els resultats de la simulació per aproximar l’estalvi que pot suposar aquesta millora en el 

dimensionament de la microxarxa.  

Per tal d’implementar l’eficiència energètica dels habitatges s’han escollit dues millores per als 

habitatges. En primer lloc, per tal de reduir les pèrdues de calor de l’edifici, es tindrà en compte 

l’opció de afegir un aïllament tèrmic a la façana, d’aquesta manera es pot obtenir un estalvi en 

la demanda de calefacció del 37% depenent del tipus d’aïllament. D’altra banda, per tal de 

simular l’ús d’un sistema que no produeixi emissions de CO2, s’ha escollit l’opció proporcionada 

pel programa CE3X d’instal·lar una bomba de calor d’alta eficiència per tal de cobrir tota la 

demanda de calefacció. El resultat de les dues mesures de millora energètica mencionades estan 

representats a la figura 11, on s’aprecia la considerable reducció d’emissions de CO2 adquirint 

així una qualificació B. 
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Figura 11. Qualificació energètica aplicant les mesures de millora. 

 Els resultats obtinguts mitjançant aquesta simulació ens indiquen quins són els sectors que 

necessiten ser millorats per evitar perdre grans quantitats d’energia en forma de calor. Tan 

mateix, ara sabem que és possible obtenir una alta qualificació energètica tot i tenint certes 

desavantatges tèrmiques a causa de l’època i materials de construcció dels edificis. 

6. Perfil de consum actual 

Com s’ha pogut comprovar, és necessari implementar mesures de millora energètica per tal 

d’optimitzar el consum del poblat abans de dimensionar la microxarxa. Per aquest motiu, en 

aquest apartat es calcularà el perfil de consum màxim que podria presentar el poblat actualment 

i a l’apartat 7 s’aplicaran les mesures de millora energètica pertinents per tal d’obtenir el perfil 

de consum eficient, que serà el que s’utilitzarà per calcular el dimensionament de la microxarxa. 

Els perfils de consum seguiran un model horari per a un dia tipus de cada mes de l’any, d’aquesta 

manera podem simular els canvis de consum elèctric segons el clima de les quatre estacions. 

Aquest model seguirà els patrons de consum mitjos indicats a la IDAE per a un habitatge rural 

[15], en el qual es troben dos pics de consum al dia, un entre les 14h i les 17h i l’altre entre les 

21h i les 23h aproximadament. Ja que es vol maximitzar l’eficiència energètica, es tindran en 

compte electrodomèstics de baix consum, especialment en aquells que representen la major 

part del consum en una casa (nevera, rentadora, rentavaixelles...). 

Per tal de reduir els càlculs de consum dels 38 habitatges, es crearà un model detallat del perfil 

de consum d’un habitatge tipus 2, que és el més comú al poblat, i mitjançant els índex de 

conversió de la Taula 2, s’aproximaran les dades de consum de la resta d’habitatges mantenint 

així les dades de consum de referència proporcionades per la IDAE [15]. 

El resultat final del model mostrarà la demanda elèctrica i tèrmica del poblat mostrant el consum 

de cada aparell hora a hora per tal de poder utilitzar aquest conjunt de dades posteriorment per 

calcular l’energia que cal produir i poder dimensionar la microxarxa. 

6.1. Electrodomèstics i ACS 

Per calcular la corba de consum es tindrà en compte la demanda elèctrica i tèrmica, de tal 

manera que el sistema de calefacció estarà inclòs en kW, ja que l’objectiu és canviar el sistema 

de combustió de gasoil per un que no produeixi emissions de CO2. Pel que fa als 

electrodomèstics, donat que poden suposar de mitjana més del 50% del consum d’un habitatge, 

s’inclouran models amb una graduació “A” o superior en eficiència energètica, aquest canvi tot 

i generar un increment del preu d’inversió, proporciona un estalvi d’aproximadament el 30% 

d’electricitat, i això suposarà un estalvi econòmic a l’hora de dimensionar la microxarxa. 
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A la taula que es mostra a continuació, s’han ajuntat els valors mitjans anuals de les dades del 

perfil de consum per una casa de tipus 2 de consum mig, en aquest cas s’ha tingut en compte la 

necessitat mínima de refrigeració que presenten els habitatges. Pel que fa a l’escalfador d’aigua, 

aquest disposa d’un tanc de 80 litres amb aïllament tèrmic, suficient per poder cobrir els litres 

d’ACS diaris que necessita una família de 4 persones, que representa el nombre d’usuaris que 

es tindrà en compte per cada habitatge.  

Aparell elèctric Model Potència 
(W) 

Hores d'ús 
diari 

Consum/mes 
(kWh) 

Consum (%) 

Nevera combi (A++) LG GBB71PZDMN.APZQEUZ 31,5 24 22,68 5,69 

Microones LG MH6535GDS.BBKQEUS 1000 0,1 3 0,75 

Rentadora (A+++) LG FH2J3TDN0 380 1 11,4 2,86 

Assecadora (A+++) Beko DHA 8512 RX 270 0,5 4,05 1,02 

Televisor Xiaomi Mi TV 4S UHD 4K 150 4 18 4,51 

Planxa de vapor Bosch TDA753022V 3000 0,1 9 2,26 

Ordinador Genèric 130 6 23,4 5,87 

Carregador de mòbil Genèric 20 6 3,6 0,90 

Caldera ACS (C) Bosch B07VSH1JPW 2000 3,2 192 48,16 

Llum (A+) LED Baix consum 12 16 5,76 1,44 

Vitroceràmica Teka TZ 6315 5400 1,5 40,5 10,16 

Forn (A+) AEG BPS331120M 3000 0,3 27 6,77 

Assecador de cabell Rowenta CV8250S 2300 0,2 2,3 0,58 

Refrigeració Orbegozo SF 0147 50 1 1,5 0,38 

Rentavaixelles (A++) Bosch SMS46LW00E 1500 0,5 22,5 5,64 

Altres - - - 12 3,01 

Consum anual (kWh) 4784,28 
Taula 3. Consum elèctric dels electrodomèstics. (Annex 3) 

Les dades de la Taula 3 representen el consum elèctric d’un habitatge de tipus 2 sense tenir en 

compte la calefacció, les hores d’ús diàries expressen la mitjana d’ús anual considerant el 

nombre mitjà de cada aparell que es pot trobar en una casa. Segons les dades de l’IDAE, el 

consum mig d’una nevera representa el 30% del consum total dels electrodomèstics en una casa, 

no obstant, en el nostre cas estem tenint en compte uns electrodomèstic de gran eficiència 

energètica, per tal de poder reduir un terç el consum energètic, de tal manera que el conjunt de 

nevera amb congelador només consumeix un 5,69% de l’electricitat associada als 

electrodomèstics. En aquest cas el major consum es troba en la producció d’ACS mitjançant una 

caldera elèctrica amb un dipòsit de 80 litres, tot i que representa un 48,16% del consum, el fet 

de tenir una baixa eficiència energètica ens indica que es pot esperar d’una reducció del consum 

un cop instal·lat el sistema de col·lectors solars per abastir les necessitats d’ACS. 

Mentre que en alguns aparells elèctrics com es el cas de la nevera s’ha obtingut un valor de 

consum més de 2 cops inferior a la mitja, en valors totals de consum s’observa un 30% de 

reducció en el consum dels electrodomèstics comparant amb les dades de consum 

proporcionades per la IDAE, la qual cosa representa un factor essencial en un sistema 

d’autoconsum basat en les energies renovables.  

El perfil de consum mostrat a la Figura 12 presenta tres pics de potència que representen les 

hores de més activitat en un habitatge convencional, tot i així, la necessitat energètica és 

constant ja que sempre hi ha aparells com la nevera que funcionen les 24 hores del dia o d’altres 
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aparells elèctrics que presenten un consum en stand by tot i estant apagats. En general es 

consumeix més energia durant els mesos d’hivern, ja que es disposa de menys hores de llum i 

degut al clima hi ha una major tendència a passar més temps a casa. 

 

Figura 12. Perfil diari del consum actual dels electrodomèstics. (Annex 3.1) 

6.2. Calefacció per caldera de gasoil 

Pel que fa al sistema de calefacció, ja que al poblat no es disposa d’accés a la xarxa de gas natural, 

la instal·lació més comú és l’ús de radiadors d’aigua calenta escalfada mitjançant la combustió 

de gasoil, això pot suposar una despesa de 1500-2000 litres de gasoil durant els mesos d’hivern 

i tardor per un habitatge d’uns 200-250 m2 mitjançant un cremador de 14-35 kW de potència, 

l’altre font de calefacció utilitzada al poblat són els calefactors elèctrics, tot i que aquests tenen 

una presència minoritària. Una altra font de calor és l’ús del foc a terra, donada l’antiguitat dels 

pobles rurals, el fet de cremar llenya era l’única font de calor fins que es va expandir l’ús de 

calderes de combustió per gasoil, per aquest motiu es disposa de foc a terra a tots els habitatges, 

inclús en els de nova construcció, no obstant, el treball que suposa actualment mantenir el foc 

en condicions i el fet de que no proporciona la mateixa escalfor a tota la casa, fa que l’ús del foc 

a terra es limiti a situacions puntuals durant l’any i no suposa un gran pes en el consum de calor 

anual, ja que encara que s’utilitzi el foc a terra, la resta de l’habitatge s’ha d’escalfar per 

calefacció igualment.  

Aquesta despesa energètica provinent de la calefacció té un gran pes sobre el consum anual de 

cada habitatge i s’haurà de poder cobrir amb el nou sistema basat en panells solars tèrmics i 

fotovoltaics. Actualment l’ús de la calefacció elèctrica no esta molt estès donat el preu de 

l’electricitat, per aquest motiu es fan servir sistemes basats en la crema de combustibles no 

renovables, els quals presenten una menor despesa econòmica, no obstant, la naturalesa 

d’aquest projecte presenta els sistemes de calefacció elèctrica com la principal opció a escollir, 

ja que permeten una calefacció contínua i sense emissió de fums o gasos, i donada la seva 

procedència renovable, el preu de l’electricitat no presenta un obstacle tan gran a llarg termini. 

Les dades de consum de calefacció s’han obtingut aproximant les dades reals d’algunes cases de 

tipus 2 del poblat que actualment tenen 4 residents. Per obtenir el valor anual de calefacció en 

kilowatts s’ha tingut en compte una necessitat anual de gasoil de 1500-2000 litres per habitatge  

amb un factor de conversió de 9,98 kWh/l i amb un rendiment a la caldera de gasoil del 85%. 
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Figura 13. Perfil de consum dels electrodomèstics i calefacció per gasoil. (Annex 3.1) 

A la figura 13 es mostra el consum elèctric diari d’una residencia de tipus 2 al llarg de l’any, en 

els mesos de més fred es produeix un augment considerable del consum que té com a causa 

principal l’ús del sistema de calefacció. Aquest consum equival a 13.320 kWh a l’any i representa 

un 75,12% del consum anual dels habitatges mentre que en els mesos de desembre i gener el 

consum de calefacció pot ser més de 7 cops superior al consum generat per tots els 

electrodomèstics, per tant es pot considerar al sistema de calefacció com una prioritat a l’hora 

de dimensionar els sistemes de captació d’energia. Com a dada important, cal indicar que els 

mesos de més consum energètic són també els mesos on s’obté una menor quantitat 

d’irradiància solar (figura 5), que és la principal font d’energia renovable a la zona, per tant, això 

suposarà un gran desavantatge energètic, el qual provocaria un augment de la superfície de 

captació solar. La solució a aquest problema és substituir el sistema de calefacció de gasoil per 

un més eficient i renovable i alhora intentar disminuir els pics de demanda energètica (Annex 

3). 

Per tal de reduir el consum d’energia per part del sistema de calefacció (Figura 14), es tindran 

en compte sistemes alternatius a les calderes de gasoil com es el cas de les bombes de calor o 

les calderes elèctriques que aportin una millor eficiència energètica, per tal de poder disminuir 

al màxim la necessitat d’energia tèrmica durant tot l’any. 
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Figura 14. Consum energètic d’un habitatge tipus 2 amb calefacció per gasoil. (Annex 3.1) 

Donat que el perfil de consum actual presenta valors màxim en les zones horàries on s’espera 

menys generació d’energia per part dels panells solars, això fa que sigui necessari disposar d’un 

sistema d’emmagatzematge per poder abastir l’habitatge en les hores on no disposem de recurs 

solar. Per tal d’obtenir aquesta quantitat de calor es farà ús d’acumuladors de calor solar, els 

quals poden acumular l’energia tèrmica procedent dels panells solars durant el dia i 

proporcionar calor en forma de calefacció i ACS quan sigui necessari, independentment de que 

no hi hagi recurs solar en aquell moment. D’aquesta manera, serà possible cobrir el pic de 

consum de calefacció mostrat a la figura 13 en la zona horària de les 18-23 hores.  

Un altre avantatge important de l’ús de la calefacció solar és que es pot seguir fent servir el 

sistema de radiadors d’aigua calenta del que disposen la majoria d’habitatges actualment, amb 

la diferència que l’aigua no s’escalfarà mitjançant la combustió de gasoil, sinó que es bombejarà 

des de l’acumulador de calor i, donat que actualment es disposa d’un dipòsit de gasoil d’uns 

500-800 litres, la transició a un sistema de calefacció solar no suposarà un gran impacte en 

termes d’aprofitament de l’espai i costos d’instal·lació. 

7. Perfil de consum eficient 

Partint del consum anterior, es duran a terme les mesures de millora energètica per tal de 

adaptar la corba de consum a la corba de generació procedent de les energies renovables. Les 

millores energètiques que s’implementaran en aquest apartat són les següents: 

- Substitució de les calderes de gasoil actual per bombes de calor, les quals suposen una 

demanda energètica menor i no generen gasos d’efecte hivernacle. 

- Aïllament tèrmic a les façanes dels edificis més antics, per tal de reduir la demanda de 

calefacció en un 20,2% als habitatges afectats, segons la simulació feta en CE3X. 

- Adaptació dels hàbits de consum dels usuaris a un habitatge que depèn principalment 

de l’energia solar, amb la finalitat de aproximar la corba de consum el màxim possible a 

la corba de generació d’energia solar i maximitzar l’eficiència energètica de la 

microxarxa. 

- Anteriorment ja s’ha calculat el consum elèctric dels habitatges tenint en compte 

models d’electrodomèstics de baix consum, pel que s’ha obtingut un estalvi elèctric del 

30% respecte a un habitatge mig. 
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7.1. Calefacció per bomba de calor  

Ja que es vol reduir al màxim les emissions de CO2, és essencial poder substituir la caldera de 

gasoil per una altra tecnologia amb una millor eficiència energètica i sense emissions de gasos, 

el sistema escollit per reemplaçar la caldera de gasoil és la bomba de calor, aquesta és una 

màquina tèrmica que transmet l’energia des de l’exterior de l’edifici cal a l’interior en forma de 

calefacció o es pot fer servir de manera inversa per tal de proporcionar refrigeració. 

Existeixen diversos tipus de bomba de calor però les més rellevants per al nostre projecte són 

les de aire-aire i les de aire-aigua. Les primeres poden funcionar com a calefacció o refrigeració 

mitjançant una vàlvula reversible, el seu funcionament és semblant al de la màquina frigorífica, 

ja que necessita d’un compressor i un fluid refrigerant que condueixi l’energia tèrmica, aquest 

refrigerant obté la calor de l’ambient exterior i el transmet a l’interior de l’habitatge de la 

mateixa manera que ho faria un sistema d’aire condicionat.  

No obstant, donat que la majoria d’habitatges ja disposen d’un sistema de radiadors d’aigua 

calenta, l’opció més convenient és la bomba de calor aire-aigua, que transmet el calor des de 

l’aire exterior cap a un sistema d’acumulació d’aigua calenta. Aquesta tecnologia es pot fer servir 

per calefacció i per producció d’aigua calenta sanitària, per tant pot suposar un recurs molt 

convenient per cobrir les necessitats tèrmiques del poblat.  

El millor ús d’una bomba de calor aire-aigua per generar calefacció és a través d’una instal·lació 

de terra radiant, ja que aquest cobreix gran part de la superfície a escalfar i per tant necessita 

una menor temperatura de l’aigua, però donat que el terra radiant no presenta viabilitat 

econòmica en habitatges que ja disposen d’un sistema de calefacció, la millor opció és mantenir 

el sistema de radiadors d’aigua existents als habitatges, tot i que al ser una font de calor 

focalitzada, es requereix d’un major increment de la temperatura de l’aigua per arribar als 60-

70ᵒC necessaris per a una correcta climatització.    

Actualment les instal·lacions climatitzades per bomba de calor poden comptar amb un sistema 

auxiliar que permeti escalfar l’aigua durant aquells períodes de l’any en que la temperatura 

ambient no permeti abastir la demanda de calefacció, aquests sistemes auxiliars acostumen a 

basar-se en la combustió de gas natural o gasoil. Donat l’interès especial del projecte a reduir al 

màxim les emissions de CO2, es cobrirà el dèficit d’energia ocasional de la bomba de calor 

mitjançant un sistema auxiliar d’aigua calenta provinent de panells solars, aquest sistema 

funciona de manera similar a una bomba de calor assistida per energia solar (BCAES-ED) on els 

panells solars prenen la funció de l’evaporador. En el nostre cas, la funció dels panells solars és 

aportar aigua calenta a baixa temperatura per tal de complementar la funció de la bomba de 

calor, la qual cosa reduirà el seu consum i millorarà el COP. 
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Figura 15. Esquema d’una BCAES.  

Font: elaboració pròpia. 

El sistema final de calefacció del poblat, mostrat a la Figura 15, funcionarà principalment a través 

de la bomba de calor (90%), que escalfarà el fluid tèrmic (una barreja d’aigua i glicol) amb l’ajuda 

dels panells tèrmics (10%), aquest fluid tèrmic procedent de la bomba de calor i dels panells 

solars transmetrà la seva energia al sistema d’aigua calenta a través d’un intercanviador de calor. 

Aquesta aigua es podrà dirigir al acumulador d’ACS o es podrà dirigir cap al sistema de radiadors, 

un cop completat el circuit, l’aigua un cop refredada tornarà a l’inici per tal de començar el cicle 

de nou. Per altra banda, el consum elèctric de la bomba de calor i del sistema de bombeig de 

l’aigua provindrà del sistema de generació d’energia de la microxarxa, creant així un sistema de 

climatització completament renovable i sense emissions de gasos d’efecte hivernacle.  

7.2. Demanda final de la microxarxa 

Donada la producció intermitent característica d’energies renovables com és el cas de la solar, 

el fet de voler abastir la demanda d’energia d’un poblat exclusivament amb recursos renovables 

fa que s’hagin de dur a terme diversos canvis orientats a la millora de l’eficiència del sistema. 

Com s’ha explicat anteriorment, els canvis físics necessaris inclouen l’ús d’electrodomèstics de 

baix consum i la possibilitat de millorar l’aïllament tèrmic dels edificis que ho requereixin. 

Tanmateix, es substituirà el sistema de calefacció per caldera de gasoil per una bomba de calor 

solar que redueixi el consum d’energia en un 30% proporcionant calefacció i ACS a l’edifici. 

No obstant, per assegurar la viabilitat del projecte també s’han de tenir en compte canvis en la 

conducta de consum dels habitants, actualment estem acostumats a disposar de tota la energia 

estipulada en el contracte elèctric en qualsevol moment del dia, l’únic que s’ha de fer és pagar 

el preu de l’electricitat periòdicament, però aquest model de consum generaria un sobre-

dimensionament de la microxarxa per tal de cobrir el pic de demanda situat entre les 19h i les 

23h, ja que no es disposa d’energia solar, tota aquesta energia haurà de ser proporcionada pels 

sistemes d’emmagatzematge d’energia com ho són les bateries i els acumuladors de calor. 

Per aquest motiu s’adaptarà el perfil de consum actual a un més eficient que tingui en compte 

les hores de generació d’energia i prioritzi les hores de sol per consumir la màxima energia diària 
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possible. Aquest model eficient es basarà en accions com posar la rentadora i rentavaixelles pel 

matí o desprès de dinar en comptes de al vespre i assecar la roba al sol sempre que es pugui per 

tal de reduir l’ús de l’assecadora als dies de núvol o d’hivern on no es disposa de l’energia solar 

suficient. També es farà ús de l’ACS especialment durant la sortida i la posta del sol, això implica 

accions com dutxar-se durant les hores del dia que es disposi de sol, sempre que sigui possible, 

i distanciar l’ús de l’aigua calenta durant el dia entre tots els usuaris per tal que els panells solars 

tinguin temps d’escalfar l’aigua de l’acumulador. 

Donat que l’activitat entre setmana d’un habitatge sempre presenta valors més alts al vespre, 

quan es torna a casa de la feina o del col·legi, fa que sigui inevitable consumir gran part de 

l’energia diària durant aquest període, però aplicant uns petits canvis als hàbits de consum 

energètic ja es pot modificar el perfil de consum de tal manera que es redueixi el  pic de 

demanda a les hores sense energia solar. 

 

Figura 16. Demanda elèctrica amb consum eficient (Annex 3). 

Per tal d’obtenir el consum total de l’habitatge s’ha d’afegir el consum diari de la bomba de 

calor, aquesta tindrà un perfil diferent al de la caldera de gasoil ja que és necessari mantenir la 

bomba de calor operant tot el dia a un mínim de potència per tal de mantenir la inèrcia tèrmica 

i augmentar la potència de la BC durant les hores de més demanda, d’aquesta manera es redueix 

el salt tèrmic i es maximitza la seva eficiència. Això és degut a que al parar-la es perd l’energia 

tèrmica emmagatzemada a la màquina i a l’habitatge, i el consum de la BC un cop s’encén de 

nou és molt superior, per tant, tot i que seguirà presentant pics de consum a les hores de més 

fred, la bomba de calor consumirà energia durant tot el dia en els mesos d’hivern i tardor (els 

càlculs de consum de la bomba de calor es poden veure en detall a l’apartat de 

dimensionament). 
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Figura 17. Demanda elèctrica i tèrmica amb consum eficient (Annex 3). 

Si comparem el perfil de consum eficient resultat de les mesures energètiques aplicades (figura 

18) amb el perfil de consum actual que incorpora el sistema de calefacció per gasoil (figura 13) 

podem apreciar que el pic de demanda diari d’entre les 19h i les 23h es redueix en més d’un 

30% i pel contrari s’ha distribuït la demanda energètica al llarg del dia, aprofitant les hores de 

producció solar, per altra banda, el consum total anual dels habitatges ha disminuït en més d’un 

45%. Aquest estalvi energètic és essencial a l’hora de dur a terme un projecte d’autoconsum, i 

representarà un estalvi en el dimensionament de la microxarxa. 

A la figura 18 es mostra la classificació del consum energètic d’un habitatge tipus 2 segons les 

seves fonts de consum més importants, les quals sumen un consum anual de 8.277 kWh, les 

mesures d’eficiència energètica han fet que la calefacció passi de suposar un 75% del consum 

anual a menys d’un 50%. Amb el nou sistema de generació d’energia, es cobrirà la demanda 

elèctrica dels electrodomèstics amb l’energia procedent dels panells fotovoltaics, mentre que la 

demanda d’ACS i de calefacció es cobriran amb una barreja de solar tèrmica i fotovoltaica.  

 

Figura 18. Classificació de les fonts de consum (Annex 3).  
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7.3. Consum públic 

Per tal d’obtenir un sistema independent energèticament, també s’ha de tenir en compte el 

consum d’electricitat procedent de les llums del carrer que proporcionen visibilitat a les zones 

públiques del poblat durant la nit, aquest enllumenat també es produirà a través de l’ús 

d’energies renovables. Per tal de reduir el consum d’aquestes, es substituiran les 16 llums de les 

faroles situades al carrer principal de Can Batista per unes llums LED de baix consum, que 

aporten més hores de funcionament amb unes pèrdues per calor mínimes. La nova instal·lació 

constarà de 16 làmpades LED de 60 W i 8100 lúmens, que tot i proporcionar una llum freda en 

comparació a les làmpades de mercuri que s’acostumen a veure, aporten un baix consum que 

presenta una major avantatge pel projecte. 

Per obtenir les hores de funcionament diàries de l’enllumenat es faran servir les dades solars 

d’irradiància, de tal manera que quan no es disposi de recurs solar indicarà l’inici de 

funcionaments de les làmpades. Donat que la nova instal·lació suposa una potència de 960 W, 

no suposa un gran pes respecte a la resta de càrregues del poblat. 

 

Figura 19. Hores de funcionament de l'enllumenat públic. (Annex 3) 

Un cop calculades les hores de funcionament de les faroles, podem calcular el consum anual 

d’aquestes a partir de les dades mostrades a la figura 19, sabent les hores de funcionament i la 

potencia que consumeixen obtenim un valor anual de 3974,4 kWh, que és semblant al consum 

mig anual dels electrodomèstics d’una casa tipus 2 (Taula 3), i tot i que és un consum a tenir en 

compte, no suposarà un gran canvi a l’hora de dimensionar el sistema de generació d’energia 

de la microxarxa, ja que suposa menys d’un 2% de l’energia total que necessita el poblat 

anualment. 

Apart de l’enllumenat, al poble també hi ha un edifici públic, un centre cívic de 135 m2 que pot 

ser utilitzat per tots els habitants del poblat i que presentarà les mateixes característiques que 

un habitatge de tipus 1 [4]. 

Un cop s’ha calculat el model de consum per un habitatge tipus 2, podem aplicar el factor de 

conversió de la Taula 2 per calcular el consum equivalent de tots els habitatges, i finalment 

sumant-li el consum de l’enllumenat públic i el centre cívic obtenim la demanda total anual del 

poblat, aquest valor és de 222,62 MWh/any (Annex 1).  
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8. Funcionament de la microxarxa 

La microxarxa del poble de Can Batista funcionarà de manera mixta entre els dos models 

prèviament esmentats, per una part constarà d’un sistema de generació central, en el que 

s’instal·laran tots els panells fotovoltaics en una zona popera al poblat, això es deu a que un 

sistema d’autoconsum 100% renovable requeriria d’una superfície de captació solar major a la 

que es disposa en moltes de les parcel·les. De la mateixa manera, la generació d’energia eòlica 

també s’instal·larà de manera centralitzada, de manera que l’energia procedent dels 

aerogeneradors es distribuirà entre tots els habitatges. 

La part de generació tèrmica per produir ACS i part de la calefacció serà individual, de tal manera 

que cada parcel·la cobrirà la seva pròpia demanda d’ACS i servirà com a producció auxiliar pel 

sistema de calefacció, i donat que els panells solars tèrmics i els acumuladors d’aigua es trobaran 

en el mateix edifici, s’evitaran les pèrdues tèrmiques associades al transport en un sistema de 

generació central. 

Així doncs, la distribució de l’energia generada serà la següent:  

- Generació central: els panells solars fotovoltaics i els aerogeneradors proporcionaran 

electricitat a la microxarxa, aquesta s’utilitzarà per poder abastir la demanda dels 

electrodomèstics, l’enllumenat públic i els sistemes tèrmics auxiliars per tal d’assegurar 

la producció d’ACS i calefacció durant tot l’any. Des de la zona de producció elèctrica, 

un conjunt d’inversors distribuiran l’energia elèctrica entre les cases segons la seva 

demanda.  

- Generació particular: els panells solars tèrmics escalfaran l’aigua amb la radiació solar i 

aquesta s’acumularà en tancs tèrmics dins de cada habitatge, aquests panells solars es 

dimensionaran principalment per cobrir la demanda d’ACS, i pel que fa al sistema de 

calefacció, aquest es basarà en una combinació de l’ús de bombes de calor aire-aigua 

amb l’ajuda d’una caldera elèctrica com a producció auxiliar. L’energia tèrmica es 

distribuirà a l’habitatge des dels tancs d’acumulació d’aigua calenta particulars 

mitjançant un sistema de bombeig. De la mateixa manera, part de l’electricitat sobrant 

produïda durant el dia s’acumularà en bateries particulars per poder-la proporcionar en 

hores nocturnes, mentre que l’energia excedent serà injectada a la xarxa elèctrica 

pública directament des del camp de producció central. 

Cal mencionar que donada l’abundància de radiació solar i el poc recurs eòlic, l’energia produïda 

pels aerogeneradors serà de caràcter complementari amb el sistema fotovoltaic, tot i que amb 

un percentatge de producció del 18% que es calcularà als apartats següents. 

9. Estudi tècnic i dimensionament de la microxarxa  

En una microxarxa de generació central la major part dels sistemes de generació i acumulació 

d’energia es troben en una mateixa zona propera al punt de consum, de tal manera que es 

distribueix l’energia elèctrica i tèrmica entre tots els veïns depenent de la superfície habitable 

de cada un, de la mateixa manera, els costos d’inversió i manteniment de la microxarxa també 

seran proporcionals al consum i superfície de cada veí. Aquest model de microxarxa permet una 

instal·lació única i un manteniment comunitari, de tal manera que es pot arribar a obtenir una 

distribució d’energia personalitzada a cada habitatge amb un cost d’instal·lació menor. 



35 
 

A la Figura 20 es mostra delimitada en groc la zona òptima per instal·lar els sistemes de 

generació de la microxarxa. Es tracta d’una superfície d’unes 2,7 hectàrees situada en una zona 

propera a les càrregues, que no està edificada i disposa d’una amplia superfície per instal·lar els 

panells solars sense que es produeixin pèrdues per ombres. El fet d’escollir una zona propera 

entre el sistema de generació i el de consum fa que es facilitin les tasques de manteniment, 

també és preferible a un sistema de generació individual pel fet de reduir les modificacions 

necessàries als habitatges, ja que es tracta d’edificis amb una antiguitat considerable, al no 

augmentar el pes de les teulades amb panells solars tèrmics i fotovoltaics es redueix el risc 

d’afectar la integritat estructural dels edificis.  

 

Figura 20. Zona disponible per la instal·lació central.  
Font: Google Maps 

 

9.1. Estudi de generació d’energia eòlica 

Per tal de comprovar la viabilitat de l’ús d’aerogeneradors per generar energia elèctrica per a la 

microxarxa, s’ha de calcular la quantitat d’energia que es podria generar anualment amb la 

velocitat de vent de la que es disposa i saber així si surt a compte invertir en energia eòlica en 

aquest projecte. 

Com s’ha mencionat anteriorment, la velocitat del vent es troba entre els 2 i 5 m/s durant tot 

l’any i per tant només es poden tenir en compte aerogeneradors de baixa potència que puguin 

produir energia en aquest rang de velocitats i no suposi una inversió tan gran com ho serien els 

aerogeneradors de alta potència. El model escollit per dur a terme l’estudi és el TN535 de 

l’empresa Tozzi Nord de 9,9 kW, que esta dissenyat expressament per a zones amb baixa 

velocitat del vent. Amb una velocitat nominal de 6,8 m/s, aquest aerogenerador de tres pales 

podrà presentar una generació eficient al 97% dins d’un rang de velocitat del vent dels 2,5 als 
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16 m/s, amb un sistema de control i supervisió SCADA que pot ser gestionat per un operari si es 

desitja, i que inclou un controlador que permet la carga de bateries i la connexió a xarxa. Aquest 

aerogenerador pot proporcionar un total de 24.500 kWh anuals amb una velocitat mitja de 4 

m/s i un índex de turbulència del 18%, això implica que en aquestes condicions una sola turbina 

pot proporcionar energia suficient per cobrir el consum anual de 3 cases de tipus 2 (Annex 5).  

 

Figura 21. Imatge de la turbina escollida (Annex 6.1). 

 

Tal com es mostra a la taula 4, les característiques de l’aerogenerador presenten unes 

dimensions reduïdes que suposen un menor impacte visual a la zona i permetrien la instal·lació 

de més d’un generador a la zona disponible. Per altra banda, el fet que es disposi d’una velocitat 

mínima de generació de 2,5 m/s fa que es pugui obtenir energia durant la major part de l’any i, 

tot i que la velocitat del vent rarament arribarà a la velocitat nominal de 6,8 m/s, s’obtindran 

valors mitjos propers als nominals, cosa que amb un aerogenerador normal no seria possible. 

Potència nominal 9,9 kW 

Nombre de pales 3 

Velocitat mínima de 
funcionament 

2,5 m/s 

Velocitat nominal 6,8 m/s 

Velocitat de tall 16 m/s 

Velocitat de rotació 20-66 rpm 

Tensió nominal 400 V 
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Diàmetre del rotor 13,2 m 

Altura de la torre 14,6 m 

Pes de la torre 1300 kg 

Pes de la gòndola 1015 kg 

Àrea d'escombrada 136,7 m2 

Taula 4. Característiques tècniques de l’aerogenerador (Annex 5 i 6). 

Les dades de la generació d’energia del generador s’obtenen a través de la corba de potència 

del model, aquesta corba de potència que es mostra a continuació és resultat d’un estudi 

certificat pel fabricant que indica la potència proporcionada pel model d’aerogenerador segons 

la velocitat del vent incident, les dades d’aquesta corba es faran servir juntament amb la 

velocitat del vent diària de la zona per tal de calcular l’energia produïda cada any. 

 

Figura 22. Corba de potencia de la turbina (Annex 6.1). 
 

La potència ideal teòrica que pot proporcionar un aerogenerador (𝑃𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎  [𝑊]) segons la 

velocitat del vent que li incideix en cada moment (V [m/s]) ve proporcionada per l’equació (1), 

on es té en compte la densitat de l’aire (𝜌 =1,225 kg/m3), l’àrea d’escombrada que formen les 

pales del molí al rotar (A [m2]) i el coeficient de Bertz, que és un valor teòric que descriu el valor 

màxim de potència que es pot extreure del vent (𝐶𝑃𝑚𝑎𝑥 = 16/27). 

𝑃𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 =
1

2
· 𝜌 · 𝐴 · 𝑉3 · 𝐶𝑃𝑚𝑎𝑥 

(1) 

   

Per tal de calcular la producció eòlica possible s’ha dut a terme una classificació de les 

freqüències de les velocitats del vent en intervals de 0,5 m/s per tal de fer coincidir aquests 

valors amb la corba de potència proporcionada pel fabricant, d’aquesta manera el resultat és un 

histograma mostrant el total anual d’hores que s’ha registrat cada interval de velocitat del vent. 

La forma habitual d’una gràfica de distribució de vent es coneix com la distribució de 

probabilitats de Rayleigh i acostuma a presentar una major probabilitat en valors de velocitat 

més petits. 
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Figura 23. Distribució de les velocitats del vent anual (Annex 1.4.) [13]. 

 

Amb les dades representades a les figures 23 i 24 es pot calcular el valor anual d’energia elèctrica 

(𝐸𝑎) produïda per l’aerogenerador fent servir l’equació (2), on es multipliquen les hores totals 

anuals de cada rang de velocitats (𝐹(𝑈)) representades a l’histograma per la potència que 

proporciona l’aerogenerador en cada interval (𝑃𝑒(𝑈)) tal com es representa a la corba de 

potència. Per tal d’assegurar-nos de que no es tenen en compte intervals de velocitats que es 

troben fora dels rangs de funcionament de l’aerogenerador, s’inclouran a l’equació els límits de 

funcionament corresponent a la velocitat mínima d’arrancada (𝑈0) i la velocitat d’abatiment 

(𝑈𝑚à𝑥), que són dades proporcionades pel fabricant  [21]. 

𝐸𝑎 = ∑ 𝐹(𝑈) · 𝑃𝑒(𝑈)
𝑈𝑚à𝑥

𝑈0

 
(2) 

 

Velocitat 
vent (m/s) 

Potència sortida (kW) Total d'hores en cada 
Interval (h) 
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0 
 

0 

2 0 
 

144 
 

0 

2,5 0 
 

600 
 

0 

3 0,34 
 

552 
 

187,68 

3,5 0,95 
 

1728 
 

1641,6 

4 1,7 
 

2592 
 

4406,4 

4,5 2,65 
 

1248 
 

3307,2 

5 3,81 
 

864 
 

3291,84 

5,5 5,22 
 

192 
 

1002,24 

6 6,82 
 

312 
 

2127,84 

6,5 8,3 
 

240 
 

1992 

0 0 0
144

600 552

1728

2592

1248

864

192
312 240

48 96 24 24 24 24 0 0
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5

H
o

re
s 

an
u

al
s

Rang de velocitat del vent (m/s)



39 
 

7 9,35 
 

48 
 

448,8 

7,5 9,87 
 

96 
 

947,52 

8 10 
 

24 
 

240 

8,5 10,1 
 

24 
 

242,4 

9 10,1 
 

24 
 

242,4 

9,5 10,1 
 

24 
 

242,4 

10 10,1 
 

0 
 

0 

10,5 10,1 
 

0 
 

0 

Producció anual total (kWh) 
 

20320,32 
Taula 5. Producció anual d’energia de l’aerogenerador (Annex 1.3). 

Els resultats de producció energètica per un aerogenerador són de 20,32 MWh a l’any, que 

correspon al 9% de la demanda de tot el poblat o al consum de 2,47 cases durant aquest període, 

aquest valor no és del tot favorable ja que l’aerogenerador pot proporcionar uns 50 MWh anuals 

treballant a la velocitat nominal, per tant existeix un gran potencial energètic que no es pot 

obtenir degut a les baixes velocitats del vent a la zona. Aquest factor comportarà un augment 

del retorn de la inversió fent que es dupliqui aquest payback, no obstant, si es pot obtenir un 

període de retorn inferior als 10 anys podrem donar per viable l’ús dels aerogeneradors, tot i 

que la mitjana de retorn per a una turbina de baixa potència es troba entre els 5-7 anys. 

Per obtenir un valor aproximat del temps de retorn es calcularà al Valor Actual Net (VAN) amb 

un preu de l’electricitat inicial de 0,17 €/kWh, una estimació de l’augment anual d’aquest preu 

del 4% i una taxa de descompte del 10%. Al multiplicar aquest preu per l’energia produïda per 

l’aerogenerador en un any s’obté el flux de caixa d’aquell any, i tenint en compte el preu de 

l’aerogenerador i els costos d’instal·lació i manteniment s’obtindrà un temps de retorn 

aproximat (Annex 1.6.). 

Tot i que no s’ha pogut establir contacte amb el fabricant de la turbina escollida, amb les dades 

econòmiques d’altres fabricants d’aerogeneradors de baixa potència, com es el cas de Enair i 

Layer Electronics, es pot aproximar un preu entre els 2.000 i els 8.000€ per kW depenent de la 

marca i les característiques de la turbina. Suposant un escenari favorable per al projecte, es 

tindrà en compte un cost de 30.000€ per la instal·lació d’un aerogenerador, aproximant un cost 

de manteniment d’un 1,5% de la inversió cada any s’obté un temps de retorn d’uns 12,5 anys 

(Figura 24). Tal com s’ha mencionat anteriorment, les baixes velocitats del vent de la zona fan 

que l’aerogenerador treballi per sota de la seva potència nominal durant gran part de l’any, 

reduint així la quantitat d’energia generada i duplicant el temps d’amortització de la inversió 

inicial.  

Tot i així, la implementació de l’energia eòlica és de gran interès per a un projecte d’aquestes 

característiques ja que proporciona una generació d’energia constant dia i nit i presenta un 

màxim estacional en els mesos d’hivern, convertint-se així en una tecnologia òptima per 

complementar el sistema fotovoltaic. Al combinar la producció eòlica i la fotovoltaica es reduirà 

el dimensionament del panells solars i les bateries i s’obtindrà un sistema d’autoconsum amb 

una major eficiència energètica. Per aquests motius es donarà per viable l’ús d’aerogeneradors 

en aquest projecte.  
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Figura 24. Període de retorn de la turbina (Annex 1.6.). 

 

Un cop s’ha confirmat la viabilitat del projecte, es poden obtenir les dades mensuals de 

producció per un aerogenerador, mitjançant el model de Excel s’aplicarà l’equació (2) 

interpolant entre cada interval de valors, d’aquesta manera s’obtindrà un valor el més realista 

possible. A la Figura 25 podem veure el perfil de producció d’energia procedent de cada 

aerogenerador, aquesta corba de generació segueix un comportament gairebé invers al 

observat en la corba de recurs solar (Figura 5), per tant presentarà un gran potencial com a font 

d’energia complementària al sistema de producció solar. 

 

Figura 25. Producció mitja diària d’un aerogenerador [kWh] (Annex 1.4). 

Estudi tècnic de la instal·lació d’aerogeneradors. 

Una instal·lació de turbines eòliques requereix d’un correcte estudi de les distàncies entre 

turbines i els objectes que es poden trobar a prop, especialment si es tracta d’una localització 

propera a una zona residencial, existeixen dos factors principals a tenir en compte en l’estudi 

d’aquesta instal·lació eòlica. En primer lloc és important mantenir la qualitat del flux d’aire que 
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incideix sobre els rotors eòlics, on és important evitar els objectes grans propers a les turbines i 

les distàncies de les pròpies turbines entre les quals es poden generar turbulències de l’aire que 

afectaran negativament a la producció d’energia. En segon lloc cal tenir en compte la 

contaminació acústica que generen les turbines, tot i ser de baixa potència aquestes poden 

generar situacions de desconfort entre els veïns del poble si s’instal·len massa a prop dels 

habitatges.  

El certificat tècnic de l’aerogenerador proporcionat per el fabricant ens mostra una gràfica dels 

Decibels provinents de la turbina segons la velocitat del vent i la distància respecte al generador, 

a la gràfica mostrada a continuació podem veure marcada de color verd la zona de confort 

acústic inferior a 40 dB, sabent que la velocitat mitja anual del vent es troba sobre els 4 m/s això 

ens dona una distancia mínima d’instal·lació de 32,5 metres respecte a l’habitatge més proper. 

Observant la Figura 20 on es mostra la zona d’instal·lació disponible, obtenim com a localització 

òptima de les turbines el límit superior del terreny, que es troba a una distància inclinada mínima 

de 80 metres des de l’habitatge més proper fins a la turbina situada a 14,6 metres d’altitud, 

aquesta distància garanteix que la contaminació acústica no serà un factor a tenir en compte 

per al sistema de producció d’energia eòlica [4]. 

 

Figura 26. Impacte acústic de la turbina eòlica (Annex 5). 

El següent pas és calcular les distàncies a les que es troben els objectes més propers i saber 

quants aerogeneradors es podes instal·lar al terreny disponible. Donat que ens trobem en una 

zona rural de conreu, tot el terreny esta envoltat de camps o vinyes amb un desnivell mínim, 

que no suposen un gran impacte en el flux del vent, els obstacles més propers són els edificis 

del propi poblat situats entre 90 i 120 metres en direcció sud del límit superior del terreny, donat 

que la major quantitat de vent prové d’aquesta direcció, és un factor a tenir en compte [4]. 

Com a norma general, la distància entre turbines eòliques s'expressa normalment en diàmetres 

de turbina, la separació òptima és troba entre 8 i 12 vegades el diàmetre del rotor en la direcció 
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del vent (132 metres), i entre 2 i 4 vegades en direcció perpendicular al vent (39,6 metres) [25]. 

Per tal de saber en quina direcció estaran orientades les turbines, cal obtenir el que es coneix 

com la rosa dels vents, que mostra la distribució de freqüències del vent, en aquella direcció on 

es mostri el major percentatge de freqüència de vent és cap on s’orientarà l’aerogenerador. En 

el nostre cas la direcció del vent tendirà a bufar del sud-sud-oest, per tant es distribuiran les 

turbines respecte a aquest factor.  

 

Figura 27. Distribució de la direcció del vent en percentatge. 
Font: Enair.es 

Aplicant les condicions de distàncies entre turbines, les distàncies respecte als habitatges i la 

direcció més habitual del vent, es poden distribuir els aerogeneradors de tal manera que 

compleixin les característiques desitjades. A la figura 28 es mostren en vermell dos turbines 

orientades cap al sud, com que la majoria del temps rebran vent des de sud-oest, és necessari 

deixar una distància entre elles de 135 metres mentre es manté una distància d’un mínim de 77 

metres fins a la casa més propera per tal de que no afecti acústicament. En la mateixa direcció 

del vent ens trobem un edifici en direcció sud que podria crear turbulències, però donat que la 

seva altura és inferior a la dels aerogeneradors i es troba a una distància de 112 metres, podem 

estar segurs que la seva presència no afectarà a la quantitat de producció de les turbines 

eòliques. 

El resultat de l’estudi tècnic ens mostra un nombre òptim de 2 aerogeneradors amb un voltatge 

nominal de 800 volts en corrent altern, al estar els aerogeneradors connectats en sèrie, i una 

potència de 9,9 kW, que proporcionaran a la microxarxa un total de 40,64 MWh a l’any, aquesta 

generació d’energia representa un 18,26% de la demanda anual del poblat. Aquesta distribució 
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deixa la resta del terreny lliure per poder instal·lar els panells fotovoltaics i la central de 

transformació d’energia. 

En una situació on s’obtingui una producció eòlica nominal, seria aconsellable instal·lar el màxim 

nombre de turbines possible, ja que proporcionen un flux d’energia de manera més consistent 

que els sistemes solars. 

 

 

Figura 28. Distribució de les turbines amb les distàncies de separació. 
Font: Google Maps 

9.2. Bomba de calor  

Partint d’un sistema de calefacció existent, és necessari calcular de nou el consum de calor de 

cada habitatge, tot i que sabem de manera experimental que per una casa tipus 2 d’uns 200 m2 

són necessaris uns 1500-2000 litres de gasoil anuals que es tradueixen en aproximadament 

15.000 kWh/any, no es poden aplicar aquestes dades a un sistema de calefacció per bomba de 

calor ja que el consum pot arribar a ser 5 cops menor per tal d’aportar la mateixa energia tèrmica 

i, per altra banda, la bomba de calor presenta una millor eficiència energètica. Per aquest motiu, 

és necessari calcular els nous valors de consum calorífic que ens ajudaran a determinar les 

característiques de la bomba de calor.  

El consum de calor 𝑄𝑎 es pot calcular de manera teòrica al multiplicar la superfície a escalfar 

d’un habitatge pel consum específic de calor (𝑄𝐻), donada la implementació de la millora en 

l’aïllament tèrmic dels edificis, es pot suposar un bon aïllament tèrmic, el que representa un 
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consum específic de 0,05 kW per metre quadrat, a més d’una reducció del consum en calefacció 

del 30% [19]. 

𝑄𝑎 = 𝐴 [𝑚2] · 𝑄𝐻 [𝑘𝑊/𝑚2] 
 

(3) 

𝑄𝑎𝑛𝑦 = 𝑄𝑎 · 𝐻𝑎 (4) 

On: 

𝑄𝑎: consum de calor [kW]. 

𝐴: superfície a escalfar de l’habitatge. 

𝑄𝐻: consum específic de calor {
0,05 𝑘𝑊/𝑚2 (𝑏𝑜𝑛 𝑎ï𝑙𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑡è𝑟𝑚𝑖𝑐)

0,10 𝑘𝑊/𝑚2 (𝑎ï𝑙𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑡è𝑟𝑚𝑖𝑐 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡)
 

𝑄𝑎𝑛𝑦: consum anual d’energia [kWh/any]. 

𝐻𝑎: hores de funcionament anual del sistema de calefacció (aprox. 1500h). 

Mitjançant aquests càlculs podem saber que un habitatge tipus 2 pot tenir un consum de calor 

d’entre 10 i 16 kW depenent de la superfície i l’aïllament tèrmic del que disposa, d’aquesta 

manera es pot comprovar el valor experimental del consum anual de gasoil 𝐶𝑔𝑎𝑠𝑜𝑖𝑙  amb la 

formula que es mostra a continuació, on és necessari saber el consum anual de l’habitatge 𝑄𝑎𝑛𝑦, 

el poder calorífic del gasoil (𝑃𝐶 = 9,98 kWh/l) i el grau d’aprofitament anual que sol ser del 0,8 

[19]. 

𝐶𝑔𝑎𝑠𝑜𝑖𝑙 =
𝑄𝑎𝑛𝑦

𝑃𝐶 · 0,8
[𝑘𝑊/𝑎𝑛𝑦] 

 

(5) 

Suposant un habitatge de 200 m2 amb una superfície a escalfar de 180 m2 i un bon aïllament 

tèrmic obtenim un consum anual teòric de 13.500 kWh/any i amb un consum de gasoil de 1687 

litres, que coincideix amb les dades experimentals obtingudes dels habitatges tipus 2 que 

actualment estan ocupats per 4 residents. El següent pas és calcular el consum que produeix 

una bomba de calor (𝐶𝐵𝐶) per abastir les necessitats tèrmiques de l’habitatge, que es pot calcular 

fent servir un coeficient anual de treball 𝛽𝐵𝐶  que té en compte diversos factors de correcció i 

coeficients de rendiment de la bomba de calor. Aquest valor es pot obtenir de la web del 

fabricant de bombes de calor Dimplex, el qual proporciona el coeficient anual de treball segons 

el tipus de tecnologia que es vol fer servir, en aquest cas es fa servir un mode de treball bivalent, 

que permet a la bomba de calor obtenir energia des d’un sistema de producció addicional, que 

en el nostre cas serà l’ús de panells solars tèrmics que aportaran aigua calenta al sistema i el 

qual presenta un coeficient anual de treball entre 3,5 i 3,8 depenent de la superfície a escalfar i 

de l’efectivitat de l’aïllament de cada habitatge. [19] 

𝐶𝐵𝐶 =
𝑄𝑎𝑛𝑦

𝛽𝐵𝐶
[𝑘𝑊ℎ/𝑎𝑛𝑦] 

 

(6) 

Amb aquest mètode podem calcular el consum anual de tots els habitatges segons la seva 

superfície i els litres de combustible que es necessiten actualment cada any per cobrir aquesta 

demanda de calor, així com el consum produït al substituir el sistema de calefacció per bombes 

de calor. Per calcular les hores de funcionament anual s’han suposat 10 hores de funcionament 

diari durant un total de 5 mesos. 
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Superfície a escalfar A [m2] 150 200 250 300 350 

Consum específic de calor 𝑄𝐻 [kW/m2] 0,05 0,05 0,05 0,08 0,08 

Consum de calor 𝑄𝑎 [kW] 7,5 10 12,5 24 28 

Consum anual 𝑄𝑎𝑛𝑦 [kWh/any] 11250 15000 18750 36000 42000 

Consum de gasoil 𝐶𝑔𝑎𝑠𝑜𝑖𝑙  [kWh/any] 1409,07 1878,76 2348,45 4509,02 5260,52 

Consum de la BC 𝐶𝐵𝐶  [kWh/any] 3151,26 4201,68 5252,10 10084,03 11764,71 
Taula 6. Càlcul del consum de la BC segons la superfície a escalfar. 

A la figura 29 es mostra el comportament del COP i de la potència subministrada per una bomba 

de calor depenent de la temperatura exterior de la zona 𝑇𝑒𝑥𝑡, tal com es pot apreciar, el millor 

funcionament es troba a temperatures superior als zero graus mentre que a temperatures 

inferiors als 10 graus sota zero es mostra una notable disminució de l’eficiència del sistema. Per 

altra banda, s’obté un major rendiment quan es precisa d’una temperatura d’impulsió 𝑇𝑖𝑚𝑝 més 

baixa, per tant, el nostre sistema de radiadors que requereix una temperatura d’impulsió d’entre 

50 i 60ᵒC presentarà pitjor rendiment que una instal·lació de calefacció per terra radiant que 

requereix d’una temperatura de 35ᵒC.   

 

Figura 29. Rendiment i producció d’una bomba de calor [20]. 

En el cas de voler instal·lar una BC que pugui proporcionar calefacció, refrigeració i ACS, el 

sistema més adequat és una BC bibloc d’alta eficiència, això vol dir que esta formada per dos 

blocs, una unitat exterior que fa la funció d’evaporador, la qual conté els ventiladors que 

transmeten l’energia tèrmica de l’ambient al fluid refrigerador i una unitat interior que 

s’encarrega del control de la calefacció i ACS, a més d’incloure l’acumulador d’aigua calenta amb 

una capacitat de 180 litres. No obstant, ja que en aquest projecte no es té en compte el sistema 

de refrigeració, el model indicat és la BC monobloc, que nomes disposa de la unitat exterior que 
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funciona com a captació de calor i control de calefacció i ACS, posteriorment es pot connectar 

aquesta unitat exterior a un acumulador d’aigua calenta que només proporcionarà calefacció i 

ACS, aquesta tecnologia presenta diverses avantatges respecte al bibloc, com per exemple la 

reducció d’espai de la instal·lació, la major eficiència energètica i la disminució de costos 

d’adquisició i instal·lació.  

El model escollit de bomba de calor és el PLATINUM BC PLUS MONOBLOC de la marca Baxi, 

aquest model pot proporcionar una temperatura de sortida de 55-60ᵒC amb l’objectiu de poder-

se instal·lar en sistemes de calefacció per radiadors, aquestes temperatures es poden obtenir 

tot l’any gràcies al sistema de suport per resistències elèctriques, que en les versions 

monofàsiques es poden ajustar a una potència de 3 o 6 kW. D’aquesta manera, en cas de no 

poder obtenir tota l’energia necessària a través de l’aerotèrmia, en comptes de fer ús d’una 

caldera de gasoil auxiliar com es fa servir habitualment, aquest sistema permet l’ús d’un conjunt 

de resistències elèctriques que funcionen com una caldera elèctrica convencional, evitant així la 

crema de combustibles fòssils. 

 

Figura 30. Imatge de la bomba de calor. 
Font: baxi.es 

La legionel·la és un bacteri que pot sorgir en dipòsits d'aigua natural o artificial, incloent els tancs 

i acumuladors d'aigua calenta de sistemes ACS, per aquest motiu s'ha de tenir especial cura 

d'implementar mètodes per evitar la proliferació de la legionel·la, especialment quan es tracta 

d'acumuladors de calefacció en edificis. Aquesta mesura està estipulada per la llei i obliga als 

acumuladors d’aigua a tenir temperatures de 60ᵒC i tenint la possibilitat d’arribar als 70ᵒC per 

tal d’evitar el creixement del bacteri. El tècnic que instal·la l'acumulador ha d'incloure un sistema 

de desinfecció específic per la legionel·la, i s'han d'instal·lar els acumuladors de tal manera que 

siguin accessibles per a la neteja per dins i per fora. 

A continuació es mostra la taula de característiques tècniques de la BC proporcionada pel 

fabricant, amb les dades de potència calorífica necessària calculats anteriorment podem escollir 

quin model s’ha d’instal·lar en cada habitatge. En el cas de les cases tipus 1, amb una superfície 
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a escalfar d’uns 150 m2, són necessaris 7,5 kW de potència, que correspon al model 9MR, que 

pot proporcionar l’energia tèrmica necessària amb un consum elèctric de 2,5 kW a una 

temperatura de 45ᵒC per a la producció d’ACS amb un cabal d’uns 150 l/h i amb un COP de 3,44 

en climes freds, aquesta eficiència serà major com més alta sigui la temperatura ambiental 

exterior. Per als habitatges tipus 2 són necessaris 12,5 kW tèrmics per cobrir la demanda de 

calefacció, per tant el model indicat és el 12MR, que podrà cobrir aquesta demanda amb un 

consum elèctric de 3,52 kW amb un cabal d’uns 250 l/h i un COP de 3,53 per a ACS amb una 

temperatura ambiental de 7ᵒC. Finalment, per als habitatges tipus 3 és necessari escalfar una 

superfície considerablement gran, per tant caldria obtenir una BC de major potència o instal·lar 

dues bombes de calor 12MR que cobreixin diferents zones de la casa. 

 

Taula 7. Característiques tècniques de la bomba de calor (Annex 7). 

La bomba de calor podrà funcionar en dos maneres alternatives, en el primer mode funciona 

exactament com una caldera, augmentant la temperatura de l'aigua provinent de la xarxa a 10-

12ᵒC fins a la temperatura desitjada (60-70ᵒC) directament sense haver d'esperar. Un cop l'equip 

està funcionant, s'ajusta automàticament per mantenir la temperatura de sortida fixada, en 

qualsevol condició de temperatura exterior. En el segon mode de funcionament, l'equip manté 

la temperatura en els tancs d'acumulació, diversos tancs han d'estar connectats en sèrie, de 

manera que es produeixi l'estratificació, garantint així una alta eficiència de l'equip. A través de 

sensors de temperatura situats en els tancs d'acumulació, la unitat mantindrà l'aigua acumulada 

a temperatura fixada. La bomba de calor serà capaç de canviar entre els dos modes de 

funcionament per tal de garantir la producció d’aigua calenta en qualsevol condició. 
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9.3. Tancs d’acumulació d’aigua calenta 

L’aigua calenta procedent dels panells solars tèrmics necessària per la producció d’ACS i part de 

la calefacció té una producció òptima durant les hores màximes de radiació solar, però el pic de 

demanda es troba al vespre quan es necessita aquesta energia per escalfar l’habitatge. Per tal 

de guardar aquesta energia tèrmica es fan servir acumuladors tèrmics que mantenen la calor a 

l’interior de dipòsits recoberts d’aïllament tèrmic per tal de reduir al màxim les pèrdues amb 

l’ambient. Aquests acumuladors poden ser directes, incorporant la font d’energia al seu interior, 

o poden ser indirectes, els quals reben l’energia de manera externa procedent de la bomba de 

calor o de panells tèrmics i posteriorment cedeixen aquesta energia a través d’un bescanviador 

de calor. Degut al seu funcionament i la seva major eficiència energètica, els acumuladors 

indirectes són més adequats per al projecte. 

El caudal necessari per al sistema de distribució d’ACS es pot obtenir amb valors estandarditzats 

proporcionats per la IDAE per un habitatge unifamiliar de 4 persones, aquestes dades es mostren 

a la següent taula i tenen en compte el cabal dels aparells d’una casa mitja amb dos lavabos i 

una cuina, el cabal resultant aproximat és de 0,845 l/s. 

 

Taula 8. Càlcul dels cabals (l/s) i aparells [22]. 

Ja que la producció d’ACS provindrà dels panells solars tèrmics, serà necessari un sistema 

d’acumulació d’energia independent del sistema de calefacció, d’aquesta manera en els mesos 

d’estiu es podrà fer servir l’acumulador d’ACS i a l’hivern estaran en funcionament els tancs 

d’ACS i els de calefacció, d’aquesta manera no serà necessari escalfar l’aigua de tots els tancs 

durant tot l’any per tal de mantenir la producció d’ACS. 

El criteri a seguir per dimensionar l’acumulador de calor del sistema d’ACS depèn de les 

característiques de la instal·lació, en algunes situacions n’hi ha prou amb acumular el 30% de 

l’energia demandada per l’habitatge mentre que la resta es pot proporcionar instantàniament. 

En el cas d’un sistema d’ACS amb producció solar tèrmica cal tenir en compte que la majoria de 

l’aigua calenta es consumirà en horari nocturn per tal d’assegurar aquesta demanda. D’aquesta 

manera, considerant una fracció d’acumulació del 100% de la demanda diària d’ACS es 

dimensionarà l’acumulador multiplicant el nombre d’habitants en una casa pel consum mig diari 
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establert anteriorment en 28 l/dia, això resulta en una demanda mínima de 112 litres diaris, que 

podran abastir la demanda de 4 persones [22]. 

En el cas del sistema d’acumulació de calefacció, donant les característiques de la instal·lació al 

fabricant de la bomba de calor Baxi, aquest ens retorna la capacitat de l’acumulador necessària 

per a una comoditat energètica. En aquest cas, per a un sistema de calefacció per bomba de 

calor assistida per energia solar es recomana un dipòsit d’aigua calenta de 550 litres. Aquests 

acumuladors poden incorporar un sistema de suport elèctric d’uns 3 kW per tal de proporcionar 

energia extra en cas de que es produeixi un dèficit energètic puntual. 

L’acumulador escollit és fabricat per la companyia Baxi, que proporciona una gamma de models 

d’acer esmaltat que s’ajusten a les capacitats desitjades, de totes maneres, el model AS 300-2E 

BC està expressament dissenyat amb un serpentí superior de major superfície que optimitza 

l’eficiència del sistema quan es connecta a una bomba de calor i, per altra banda, permet acoblar 

els sistemes hidràulics d’un sistema solar, per tant aquest model presenta les característiques 

idònies per la nostra instal·lació, d’aquesta manera, seria necessari un dipòsit d’uns 500 litres 

per la part de calefacció, tal com recomana el fabricant Baxi per aquest model de BC i un altre 

de 300 litres per la part d’ACS (el càlcul d’aquest volum es mostra a l’apartat següent) (Annex 

8).  

Model 
 

AS 300-2E AS 300-2E BC AS 500-2E 

Volum ACS l 300 300 500 

Tipus d'intercanviador 2 serpentí 2 serpentí 2 serpentí 

Superfície serpentí superior m2 1 2,4 0,76 

Volum serpentí superior l 6,7 13,2 5,1 

Superfície serpentí inferior m2 1,5 1,2 1,9 

Volum serpentí inferior l 10,1 6,7 12,8 

Instal·lació 
 

Vertical Vertical Vertical 

Pressió màx. primari bar 10 10 10 

Temp. màx. primari ᵒC 110 110 110 

Pressió màx. secundari bar 10 10 10 

Temp. màx. secundari ᵒC 95 95 95 

Eficiència energètica C C C 

Pes en buit kg 129 140 184 
Taula 9. Dades tècniques de la BC (Annex 8). 

 

9.4. Producció solar tèrmica 

La demanda d’aigua calenta sanitària es cobrirà gràcies a l’ús de panells solars tèrmics, de la 

mateixa manera, al sobredimensionar la superfície de captació dels panells es podrà cobrir fins 

a un 10% de la demanda de calefacció durant els mesos d’hivern en cas de que sigui necessàri.  

El model de col·lector solar pla escollit és el model SOL 250 de la companyia Baxi, aquest 

col·lector proporciona una gran eficiència energètica i permet la seva instal·lació en teulades 

inclinades, el seu funcionament tèrmic es duu a terme gràcies a la superfície d’absorció de 0,4 

mm i un sistema hidràulic per serpentí, el seu aïllament tèrmic posterior és de fibra de vidre de 

40 mm per tal de reduir al màxim les pèrdues tèrmiques. El disseny del panell permet 
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l’acoblament de fins a 10 captadors i es pot demanar amb un sistema de guies metàl·liques per 

tal de fixar el sistema a la seva zona de funcionament (Annex 9). 

 

Figura 31. Imatge del panell solar escollit. 
Font: Baxi.com 

El model solar tèrmic escollit compta amb les característiques de funcionament necessàries per 

al projecte, ja sigui en una instal·lació sobre teulada o sobre el terra rasant. No obstant, en el 

nostre cas és necessària una estructura de suport especial per a sistemes solars tèrmics 

instal·lats a teulades amb una certa inclinació, aquestes estructures son guies d’alumini que 

permeten la correcta subjecció dels panells solars a les teulades de teules ceràmiques afegint el 

mínim pes possible. El sistema de subjecció utilitzat en teulades ja muntades es basa en varetes 

metàl·liques que perforen les teules i on es muntarà la resta de l’estructura. La inclinació dels 

panells es pot adaptar a la inclinació de la pròpia teulada per tal de simplificar l’estructura de 

suport o es pot adequar a l’angle òptim de funcionament dels panells. 
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Figura 32. Esquema d’instal·lació de l’estructura de suport. 
Font: autosolar 

Model Sol 250 

Superfície total m2 2,51 

Superfície d'obertura m2 2,37 

Absorbància % 95 

Emitància % 5 

Capacitat kg 2,3 

Pes en buit kg 47 

Pressió màx. bar 10 

Temp. estancament ᵒC 198 

Factor d’eficiència % 59 

Altura mm 2187 

Amplada mm 1147 

Gruix mm 87 

K1 W/m2K 3,76 

K2 W/m2K 0,016 
Taula 10. Dades tècniques del panell solar (Annex 9). 

La corba de rendiment (𝜂) és un factor a tenir en compte a l’hora d’escollir un panell solar, 

aquesta corba ve donada pel fabricant i representa la relació entre la radiació solar rebuda a la 

superfície de captació i l’energia útil proporcionada per aquest, la diferència entre aquests valors 

energètics representa les pèrdues que pateix el sistema. A la Figura 33 es mostra la corba de 

rendiment calculada de manera experimental pel fabricant amb una irradiància de 1000 W/m2, 

proporcionant l’equació de rendiment única per aquest model de col·lector (Annex 9). 
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Figura 33. Corba de rendiment del panell solar (Annex 9). 

 

En aquest cas l’equació del rendiment ve proporcionada pel fabricant i depèn de la irradiància 

solar de la zona i de les temperatures del col·lector i de l’ambient tal com es mostra a 

continuació: 

𝜂 = 0,812 − 3,478 𝑇∗ − 0,018 𝐺𝑇∗ 
 

(7) 

𝑇∗ =
𝑇𝑚 − 𝑇𝑎

𝐺
  

 

(8) 

On: 

𝑇∗: relació entre el canvi de temperatura i la irradiància (ᵒC · m2/𝑊). 

𝐺: irradiància solar (W/m2). 

𝑇𝑚: temperatura mitjana del panell (ᵒC). 

𝑇𝑎: temperatura ambient (ᵒC). 

 

Per dimensionar el sistema de captació solar tèrmica, donat que es tracta d’una generació 

individual, es partirà del consum d’aigua de cada habitatge i es tindrà en compte el mes de l’any 

amb la radiació solar més desfavorable, per tal d’assegurar el correcte dimensionament per a 

tot l’any. El consum d’aigua està establert en 28 litres diaris per persona que s’ha de multiplicar 

pels 4 habitats de la casa, el que fa un total de 112 litres d’ACS al dia, a aquest volum se li pot 

sumar un 15% per tal de sobredimensionar els panells i garantir la producció d’ACS en els mesos 

de més fred, això suposarà un total d’uns 200 litres d’aigua a escalfar en un dia. 

Model f-Chart 

Per calcular el dimensionament d’aquest sistema s’utilitzarà el mètode f-Chart, que permet 

calcular el rendiment i l’aportació d’energia mensual d’un sistema solar tèrmic per a producció 

d’ACS i calefacció proporcionant resultats amb un error inferior al 5%, pel que s’ha convertit en 

un mètode àmpliament utilitzat. El primer pas a seguir és obtenir els valors de demanda d’aigua 

calents i la quantitat mensual de radiació solar sobre el col·lector, aquesta radiació variarà 
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depenent de l’angle d’inclinació del panell, a l’apartat de recurs solar s’ha calculat un angle 

òptim de 35ᵒ, no obstant aquest angle es va calcular pensant en maximitzar l’energia produïda 

durant tot l’any, per tant esta pensat pel dimensionament dels panells fotovoltaics, en aquest 

cas ens interessa optimitzar la producció durant els mesos d’hivern, en els quals es mostra una 

major demanda tèrmica i s’obté una menor irradiància solar. El mètode general aconsellat per 

la IDAE per tal d’obtenir l’angle òptim dels panells és afegint 10 graus a la latitud de la zona per 

tal de tenir un sistema dimensionat per als mesos d’hivern, això suposa un angle d’inclinació 

dels panells de 51ᵒ. Observant les dades de radiació proporcionades pel PVGIS podem 

comprovar que els valors màxims d’energia per al mes de desembre es troba sobre els 55ᵒ, per 

tant s’escolliran aquestes dades d’irradiància per dur a terme el model. A l’hora d’instal·lar els 

panells s’haurà de tenir en compte aquesta inclinació de captació i la inclinació pròpia de les 

teulades. 

 

Figura 34. Instal·lació dels panells solars en una Teulada. 
Font: monsolar.com 

El primer valor a calcular amb el mètode f-Chart és la càrrega calorífica (𝑄𝑎) del sistema, que és 

la quantitat de calor mensual que es necessita per escalfar el volum d’aigua desitjat. La 

temperatura de l’acumulador (𝑇𝑎𝑐) serà de 60ᵒC per l’ACS i per al sistema de calefacció, mentre 

que la temperatura de l’aigua procedent de la xarxa obté un valor mínim de 9ᵒC al mes de gener 

segons les dades de la IDAE [23]. 

𝑄𝑎 = 𝐶𝑒 · 𝐶 · 𝑁 · (𝑡𝑎𝑐 − 𝑡𝑓) (9) 

On: 

𝑄𝑎: càrrega calorífica mensual (J/mes). 

𝐶𝑒: calor específica del fluid tèrmic (en el cas de l’aigua 4187 J/kg·ᵒC). 

𝐶: consum diari d’aigua calenta (l/dia). 

𝑁: nombre de dies de cada mes. 

𝑇𝑎𝑐: temperatura de l’aigua calent d’acumulació (ᵒC). 
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𝑇𝑓: temperatura de l’aigua freda procedent de la xarxa (ᵒC). 

 

A continuació es determina l’energia que pot absorbir el panell solar (𝐸𝑎) que posteriorment 

s’aprofita com energia tèrmica, en aquest cas s’ha de tenir en compte la transmitància i 

l’absorbància del col·lector així com el factor d’eficiència, que son valors proporcionats pel 

fabricant i determinen l’eficiència del panell (Annex 9). 

𝐸𝑎 = 𝑆𝑐 · 𝐹′
𝑟(𝜏𝛼) · 𝑅1 · 𝑁 (10) 

On: 

𝐸𝑎: energia d’absorció del col·lector (J/mes). 

𝑆𝑐: superfície de captació (m2). 

𝐹′
𝑟: factor d’eficiència del col·lector solar. 

(𝜏𝛼): producte de la transmitància i l’absorbància del col·lector i el factor de transport, que 

equival a 1. 

𝑅1: radiació diària mitja mensual que incideix sobre el col·lector (J/ m2). 

𝑁: nombre de dies de cada mes. 

 

Per altra banda, l’energia que incideix al panell solar però es perd ve donada per la següent 

equació: 

 

𝐸𝑝 = 𝑆𝑐 · 𝐹′
𝑟𝑈𝐿 · (100 − 𝑡𝑛) · ∆𝑡 · 𝐾1 · 𝐾2 

 

(11) 

𝐾1 = [𝑘𝑔
𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó

75 · 𝑆𝑐
]

−0,25

 

 

(12) 

𝐾2 = 11,6 + 1,18 𝑡𝑎𝑐 + 3,86 𝑡𝑓 − 2,32 𝑡𝑎𝑚𝑏/(100 − 𝑡𝑎𝑚𝑏)  

 

(13) 

On: 

𝐸𝑝: energia perduda al captador solar (J/mes). 

𝑈𝐿: quocient global de pèrdues. 

𝑡𝑛: temperatura mensual mitjana de l’ambient (ᵒC). 

∆𝑡: interval de temps de funcionament, suposant un funcionament les 24 hores del dia (s). 

𝐾1: factor de correcció degut a l’emmagatzemament. 

𝐾2: factor de correcció per a aigua calenta, relació entre la temperatura mínima d’acumulació, 

la procedent de la xarxa i la temperatura mensual ambiental. 
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L’energia total útil captada pel sistema solar (𝑄𝑇) serà la diferència entre l’energia d’absorció 

del captador (𝐸𝑎) i l’energia perduda per aquest (𝐸𝑝). 

𝑄𝑇 = 𝐸𝑎 − 𝐸𝑝 (14) 

 

A continuació es pot calcular la fracció mensual de demanda calorífica que es pot cobrir amb 

l’energia solar i els panells escollits, aquest valor ve donat per la gràfica de la corba formada per 

l’equació del terme “f”. Aquesta fracció es calcula mitjançant el guany del col·lector (D1) que és 

equivalent a l’energia solar que es transforma en energia utilitzable i les pèrdues totals del 

col·lector (D2) procedents de la reflexió de la llum sobre la superfície de captació [23]. 

 

𝑓 = 1,029 𝐷1 − 0,065 𝐷2 − 0,245 𝐷1
2 + 0,0018 𝐷2

2 + 0,0215 𝐷1
3 

 
(15) 

𝑓 = 𝑄𝑇/𝑄𝑎  
 

(16) 

𝐷1 =
𝐸𝑎

𝑄𝑎
 

 

(17) 

𝐷2 =
𝐸𝑝

𝑄𝑎
 

(18) 

 

On: 

𝑓: fracció de càrrega calorífica mensual transformada en energia solar.  

𝐷1: guany del panell solar. 

𝐷2: pèrdues totals del panell solar. 

 

Un cop s’han aplicat les fórmules d’aquest model per a tots els mesos de l’any, podem observar 

l’energia tèrmica produïda pels panells solars i el percentatge de demanda que s’ha cobert, 

aquest percentatge serà més gran com més panells solars s’instal·lin, l’objectiu és poder aportar 

la majoria d’energia a traves dels col·lectors mentre que una petita fracció s’aportarà a través 

d’una caldera elèctrica auxiliar de 3-6 kW, la qual només funcionarà en períodes extraordinaris 

en el que no es presenti el suficient recurs solar per cobrir la demanda desitjada. 

 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =
∑ 𝑄𝑇

12
𝑢=1

∑ 𝑄𝑎
12
𝑢=1

 
(19) 

 

A continuació es mostren els resultats numèrics de l’aplicació del model f-Cart a la microxarxa, 

l’objectiu era cobrir el màxim de demanda possible amb els panells solars, per aquest motiu és 

d’interès que l’energia auxiliar (𝐸𝑎𝑢𝑥) procedent de la caldera elèctrica presenti valors negatius, 

indicant així que no s’ha produït un dèficit energètic durant aquell mes de l’any. 
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Qa 

kWh/mes 
Ea 

kWh/mes 
Ep 

kWh/mes 
Qt 

kWh/mes 
Eaux 

kWh/mes 
f Demanda aigua 

calenta (l) 

Gener 355,90 500,78 71,79 428,99 -73,10 1,01 200 

Febrer 348,92 549,16 71,18 477,99 -129,07 1,08 200 

Març 341,94 601,05 68,69 532,36 -190,42 1,16 200 

Abril 187,58 610,85 65,91 544,95 -357,37 1,47 112 

Maig 179,76 624,86 62,88 561,98 -382,22 1,50 112 

Juny 168,04 644,63 59,65 584,98 -416,94 1,53 112 

Juliol 160,22 659,45 57,58 601,87 -441,65 1,56 112 

Agost 160,22 653,83 58,23 595,60 -435,38 1,56 112 

Setembre 168,04 603,97 61,03 542,94 -374,90 1,51 112 

Octubre 314,03 539,94 64,08 475,86 -161,83 1,14 200 

Novembre 334,96 468,02 68,29 399,73 -64,77 1,00 200 

Desembre 348,92 482,64 71,71 410,93 -62,01 1,00 200 

Total  3068,51 6939,18 781,01 6158,17 -3089,66 1,29 
 

Taula 11. Càlcul de producció i cobertura solar dels panells tèrmics (Annex 1.2). 

De manera ideal, segons el CTE, la instal·lació solar ha de presentar una aportació solar amb un 

índex de 𝑓 ≤ 1,1, donat que l’objectiu és cobrir la demanda de ACS i part de la demanda de 

calefacció durant l’hivern, és d’esperar que en els mesos d’estiu s’obtingui un sistema 

sobredimensionat amb un índex d’aportació solar superior al marcat per al CTE, això és degut a 

que durant els mesos d’estiu hi ha un volum diari d’aigua a escalfar que es la meitat del volum 

necessari a l’hivern, per aquest motiu, en el cas que en algun mes de l'any l'aportació solar real 

superi el 110% de la demanda energètica o en més de tres mesos consecutius el 100 %, es 

prendrà alguna de les mesures propostes, aquestes mesures es mostren a l’apartat de legislació 

d’aquest projecte i a l’apartat 2.2 de la secció HE 4 del CTE [24]. 

La corba obtinguda del model f-Chart mostra una cobertura solar del 100% per als mesos 

d’hivern i superior als mesos d’estiu, quan es té més radiació solar i la necessitat tèrmica és 

menor, el fet d’obtenir aquest índex de cobertura solar indica que no serà necessària l’aportació 

d’energia de manera auxiliar, per tant es reduirà el dimensionament dels generadors elèctrics. 

 

Figura 35. Cobertura solar del panell solar (Annex 1.4). 
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A la Figura 36 es mostra el comportament energètic del sistema solar tèrmic, en primer lloc ens 

trobem amb la càrrega calorífica (𝑄𝑎), que són els kWh necessaris per escalfar el volum d’aigua 

cada dia, aquest tindrà un valor màxim a l’hivern quan s’ha d’escalfar part de l’aigua de 

calefacció i la de l’ACS i presenta un mínim als mesos d’estiu quan només és necessari el sistema 

d’ACS. En segon lloc observem el comportament de l’energia útil del captador solar (𝑄𝑇), 

aquesta és la resultant de la diferència entre l’energia solar que incideix sobre el captador i la 

que es perd tèrmicament. Finalment observem el comportament del sistema auxiliar (𝐸𝑎𝑢𝑥), 

aquest es manté inactiu sempre que la diferència entre la demanda i l’energia proporcionada 

sigui menor que zero. 

 

Figura 36. Balanç d’energia del sistema de producció solar tèrmica (Annex 1.4). 

Aquestes dades resultants del model f-Chart s’han obtingut al variar el nombre de col·lectors 

solars fins a obtenir els resultats desitjats, en aquest cas s’hauran d’instal·lar 2 panells solars 

tèrmics a cada habitatge per tal de poder cobrir la demanda total d’ACS i un 10-15% de la 

demanda de calefacció durant tot l’any. 

Pel que fa al volum d’acumulació de la part d’ACS, a la secció HE 4 del CTE presenta un rang 

òptim de dimensionament de l’acumulador tenint en compte l’àrea de captació solar de la que 

es disposa. En aquest cas, amb el volum de 300 litres escollit a l’apartat anterior i la superfície 

de captació calculada s’obté un valor dins del rang acceptable [24]. 

50 <
𝑉

𝐴
< 180 

(20) 

 

 

9.5. Producció solar fotovoltaica 

L’energia produïda per aquests panells haurà de cobrir la demanda elèctrica de tot el poblat, 

això inclou el consum dels electrodomèstics i de les calderes elèctriques auxiliars de producció 

d’ACS, així com les bombes de calor que proporcionaran calefacció i l’enllumenat públic de baix 

consum. 

-600,00

-400,00

-200,00

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1 3 5 7 9 11

En
er

gi
a 

(k
W

h
/m

es
)

Mes de l'any

Qa Qt Auxiliar



58 
 

Tot i que ja hem calculat l’angle òptim de 55ᵒ d’inclinació dels panells respecte al pla horitzontal, 

és necessari calcular la resta de valors per dimensionar el sistema fotovoltaic (PV). En primer lloc 

cal saber quina distància es necessita entre les diferents branques en paral·lel per tal de que no 

es produeixin ombres entre els panells en les èpoques en les que el sol estigui més proper a 

l’horitzó. A la figura 39 es mostra un esquema de possibles distàncies necessàries entre les files 

de panells solars i el seu obstacle més proper, per poder instal·lar els panells es farà servir una 

estructura de suport que elevarà les plaques del terra per tal de reduir el desgast i la necessitat 

de manteniment. 

El mòdul solar escollit és el model ESPMC de la marca ERA, de 24 V i 340 W de potència i amb 

un rendiment del 17,5%, és possible obtenir un rendiment lleugerament millor al fer servir 

panells monocristal·lins, però el cost econòmic te un pes major respecte a l’energia extra que es 

pot produir, per aquest motiu, el model escollit és de tecnologia policristal·lina. Algunes de les 

característiques elèctriques i mecàniques d’aquest model es troben a la Taula 12 i a la Figura 37, 

aquestes dades són necessàries per poder dimensionar correctament el camp de captació solar 

fotovoltaica.  

Pel que fa a l’estructura de suport d’alumini, aquesta s’eleva 3 metres sobre el terra, permet la 

instal·lació de panells de qualsevol mida i facilita la correcta instal·lació en terrenys no edificats 

que no siguin completament plans, per aquest tipus d’estructura es recomana una base de 

formigó per assegurar la seva estabilitat i que el conjunt no generi un efecte vela al trobar-se 

amb vents forts. 

Potencia màxima (Wp) 340 W 

Voltatge en circuit obert (Voc) 46,4 V 

Corrent en curtcircuit (Isc) 9,45 A 

Voltatge a màxima potència (Vm) 38,5 V 

Corrent a màxima potència (Im) 8,84 A 

Eficiència del mòdul (𝜼𝑷𝑽) 17,5% 

Dimensions del mòdul (L/W/H) 1956 x 992 x 40 mm 

Pes del mòdul 20,9 kg 
Taula 12. Característiques del mòdul fotovoltaic. (Annex 4) 

  
Figura 37. Esquema mecànic del mòdul fotovoltaic. (Annex 4) 



59 
 

 

Figura 38. Esquema del suport metàl·lic dels panells fotovoltaics.  
Font: autosolar.com 

 

Figura 39. Esquema de distàncies entre panells solars.  
Font: tecnosolab.com 

Suposant que ens trobem en un terreny amb poc desnivell, l’altura “h” representa l’elevació en 

vertical dels panells solars inclinats a 55ᵒ sobre el terra sense afegir l’altura de l’estructura de 

suport. En aquest cas, la mida “A” representa la llargada de les dues files de panells tal com es 

mostra a la Figura 39, aquest valor és igual a 3,912 metres. D’aquesta manera, fent servir les 

dues fórmules mostrades a continuació podem obtenir la distància necessària entre cada branca 

de plaques solars. 

𝑑 =
ℎ

tan (61 − 𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑)
 

 

(21) 

ℎ = 𝐴 · sin 𝛼 (22) 
On: 

h: altura en vertical del conjunt de panells [m].  

d: distancia entre el conjunt de panells solars [m]. 

A: llargada del conjunt de panells solars [m].  

α: angle d’inclinació del panell (55ᵒ). 

 

A partir de la Taula 12 podem saber que l’allargada de cada panell és de 1,956 metres, que 

s’haurà de multiplicar per dos per tal de saber l’altura del conjunt de panells tal com es mostra 

a la figura 40. Fent servir l’equació (22) sabem que aquest valor “h” és de 2,244 metres, i aplicant 

aquest valor a l’equació (21) amb una latitud de 41,41ᵒ calculem la distància entre cada conjunt 
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de panells que equival a 6,305 metres, aquesta distància assegurarà que no es generin ombres 

entre els panells durant els mesos d’hivern, quan el sol té una trajectòria més propera a l’horitzó.  

Un cop calculada la distància “d” sabem que si es vol col·locar més d’un conjunt de panells en 

paral·lel utilitzant l’estructura de suport metàl·lic, aquests s’han de separar una distància mínima 

de 6,305 metres per tal d’evitar que es generin pèrdues per ombres entre ells. 

El següent pas és calcular quants panells fotovoltaics es necessiten per cobrir la demanda 

elèctrica, per obtenir aquesta dada és necessari saber les hores solar pic (HSP) que rebem del 

sol, les HSP són les hores equivalents a 1000 W/m2 que obtenim cada dia i ens mostren el 

nombre d’hores equivalents diàries que els panells PV treballen a la seva potència nominal. 

Aquest valor de 1kW/m2 prové de la irradiància òptima que pot proporcionar el sol i 

generalment és un valor estandarditzat en el que es duen a terme els assajos al laboratori, i d’on 

s’obtenen les dades proporcionades per els fabricants. El nombre de HSP està directament 

relacionat amb les hores de llum diàries, per tant és d’esperar el màxim nombre d’hores a l’estiu 

[18]. 

 

𝐻𝑆𝑃 =
𝐺

1 𝑘𝑊/𝑚2
 

(23) 

On: 

HSP: hores solar pic. 

G: irradiància solar diària (kW/m2). 
 

HSP al dia HSP al mes 

Gener 4,51 135,45 

Febrer 4,95 148,54 

Març 5,42 162,57 

Abril 5,51 165,22 

Maig 5,63 169,01 

Juny 5,81 174,36 

Juliol 5,95 178,36 

Agost 5,89 176,84 

Setembre 5,45 163,36 

Octubre 4,87 146,04 

Novembre 4,22 126,59 

Desembre 4,35 130,54 

Total 
 

1876,87 
Taula 13. Mitjana d’hores solar pic per cada mes de l’any. 

Per tal d’assegurar-nos el correcte dimensionament dels panells PV és necessari fer servir les 

dades d’irradiància del mes més desfavorable, que en aquest cas és el desembre, d’aquesta 

manera si dimensionem la microxarxa per al mes desfavorable podem assegurar el seu 

funcionament durant tot l’any. Així doncs, per calcular el nombre de panells necessaris es 

tindran en compte les HSP, la demanda d’energia necessària, la potència pic del panell solar i el 

rendiment de treball del conjunt de producció PV. Aquest rendiment té en compte el desgast 

dels panells al llarg de la seva vida útil així com altre pèrdues associades a la pols i altres elements 
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que es puguin acumular als panells i redueixin la seva producció d’energia, aquest valor s’estima 

entre el 70-80% de la producció total. [16] 

La demanda elèctrica total inclou l’ús dels electrodomèstics, la llum i la producció auxiliar d’ACS 

de totes les cases del poblat en un dia tipus del mes de desembre, afegint la demanda de llum 

de les zones públiques, aquest valor s’obtindrà amb les dades del perfil de consum prèviament 

calculades i es sumaran els consums de tots els habitatges mitjançant l’índex de conversió de la 

Taula 2. A aquesta demanda se li ha d’aplicar el valor estimat de rendiment per part de la 

instal·lació (𝜂𝑡𝑃𝑉), en aquest cas d’un 85% per tal de dimensionar el conjunt de tal manera que 

pugui generar l’energia necessària tenint en compte les pèrdues. Addicionalment, a aquesta 

demanda total que hauran de cobrir els panells (𝐷𝑒) se li ha de restar la part que cobreixen els 

dos aerogeneradors, que equival a un 18% de la demanda anual. 

𝑁𝑃𝑉 =
𝐷𝑒

𝐻𝑆𝑃 · 𝜂𝑡𝑃𝑉 · 𝑊𝑝
 

(24) 

  
On: 

𝑁𝑃𝑉: Nombre de panells fotovoltaics. 

𝐷𝑒: Demanda elèctrica total (kWh/dia). 

𝐻𝑆𝑃: Hora solar pic mitja del mes desfavorable. 

𝜂𝑡𝑃𝑉: Rendiment de treball del conjunt fotovoltaic. 

𝑊𝑝: Potència pic del panell solar (kW). 

Segons les dades de consum calculades, per al mes de desembre la part d’energia que s’ha de 

cobrir pels panells fotovoltaics equival a 1.100,5 kWh per dia (Annex 3), aplicant aquest valor a 

l’equació (24) obtenim un valor de 825 panells solars fotovoltaics per tal de cobrir la demanda 

d’energia en el mes més desfavorable de l’any, això equival a una mitjana de 21,75 panells per 

habitatge. 

Aquesta quantitat de panells PV suposarà una potència nominal de 281 kW, per tal d’acollir-nos 

al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió s’ha de mantenir la tensió màxima del sistema per 

sota dels 1500 volts en corrent continu, per tant, la distribució dels panells solars serà de 33 

branques connectades en paral·lel amb 25 panells en cada una, donant com a resultat un total 

de 962,5 V i 291,72 A. 

Finalment, per saber l’energia aportada durant tot l’any per aquests panells solars es farà servir 

la següent equació en intervals d’una hora, el model de generació d’energia seguirà un 

comportament igual al de la irradiància obtinguda sobre el pla inclinat, tanmateix, la potència 

màxima que es podrà obtenir serà el resultat de multiplicar la potencia nominal del panell per 

el nombre de panells instal·lats, és a dir, un màxim de 281 kW. 

  

𝐸𝑃𝑉 = 𝐺 · 𝑆𝑃𝑉 · 𝜂𝑃𝑉 · 𝑁𝑃𝑉  
 

(25) 

On: 

𝐸𝑃𝑉: producció d’energia fotovoltaica (kWh). 
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𝐺: irradiància solar (kW/m2). 

𝑆𝑃𝑉: superfície de captació dels panells (m2). 

𝜂𝑃𝑉: rendiment del panell fotovoltaic. 

𝑁𝑃𝑉: nombre total de panells fotovoltaics. 

 

9.6. Convertidors 

Els convertidors d’energia són aparells que permeten modificar la tensió i la freqüència rebuda 

dels aparells de producció i permet la correcta distribució d’aquesta energia cap a les càrregues 

del poblat, incloent els sistemes d’emmagatzematge. Els convertidors també permeten que es 

pugui injectar l’energia sobrant dels panells fotovoltaics al passar de corrent continu a altern, i 

l’energia dels aerogeneradors al modificar el corrent altern de tal manera que compleixi els 

requisits necessaris per poder-la injectar a la xarxa. 

En el cas de la instal·lació de generació mixta, es faran servir un conjunt d’inversors que 

permetran transformar l’electricitat procedent dels panells i de les bateries a corrent altern per 

tal de que es pugui consumir al poblat, de la mateixa manera, l’electricitat produïda pels 

aerogeneradors també s’adaptarà per cobrir la demanda de les càrregues. D’aquesta manera 

l’energia produïda pels panells i aerogeneradors tindrà les mateixes característiques que 

l’energia de la xarxa, 230 volts en AC i 50 Hz. El següent pas serà distribuir aquesta energia als 

habitatges o injectar-la a la xarxa en aquells intervals horaris en que la producció sigui més gran 

que la demanda i el sistema d’emmagatzematge es trobi a màxima capacitat. 

En cada habitatge s’instal·larà un regulador que transformi l’energia obtinguda en AC i la 

distribueixi a les bateries en DC o als electrodomèstics segons les necessitats de cada moment. 

 

Figura 40. Esquema general de la instal·lació mixta. 

Font: helioesfera.com 

Producció fotovoltaica  
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Pel que fa a l’energia procedent del camp PV, aquesta es divideix 33 branques de 25 panells 

connectats en sèrie, per tal de cobrir els 281 kW nominals del camp solar es necessitaran 6 

inversors de 50 kW cada un, a cada inversor li arribarà l’energia generada per 6 branques de 25 

panells solars. 

Per dimensionar els inversors s’haurà de tenir en compte la potència que hauran de suportar i 

la corrent d’entrada al mòdul de transformació d’energia, per tal de calcular la corrent d’entrada 

s’ha de multiplicar la corrent de curtcircuit del panell solar per el nombre de branques que es 

connectaran a aquest inversor, aquest valor es multiplicarà per 1,25 per tal de assegurar un 

correcte dimensionament en cas d’una pujada imprevista de corrent. 

 

𝐼𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 1,25 · 𝐼𝑆𝐶,𝑃𝑉 · 𝑁𝑃 (26) 
 

On: 

𝐼𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎: corrent d’entrada a l’inversor (A). 

𝐼𝑆𝐶,𝑃𝑉: corrent de curtcircuit del panell fotovoltaic (A). 

𝑁𝑃: nombre de branques en paral·lel connectades a cada inversor. 

 

El model d’inversor DC/AC escollit és el RIELLO Sirio TL 50, que compta amb un sistema MPPT 

per obtenir un màxim de producció en qualsevol condició de radiació solar i que presenta una 

baixa quantitat d’harmònics que afectin a la qualitat de la senyal elèctrica. Algunes de les 

característiques de l’inversor es mostren a continuació, on podem observar una alta eficiència 

de transformació de l’energia (98%). Aquest model d’inversor podrà transformar l’energia 

procedent de les 6 branques de panells fotovoltaics que suposaran uns 50 kW (Taula 14) tenint 

en compte un factor de seguretat del 20% i un total de 60 A tal com s’ha calculat a traves de 

l’equació (26). 

Model SIRIO 50.0 

Eficiència 

Eficiència màx. 98,30% 

Input (PV) 

Voltatge màxim 1100V 

Corrent màx. Input 110A (33A/33A/22A/22A) 

Voltatge mínim d'operació 250V/200V 

Rang voltatge MPPT 200-960V 

Nº màx. de branques PV 10(3/3/2/2) 

Nº de MPPT 4 

Output (xarxa) 

Potència AC 50.000 W 

Potència Aparent màx. 55.000 VA 

Corrent màx. Output 3*76A 

Voltatge AC 230/380/400V 

Freqüència 50/60Hz 
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Factor de potència > 0,99 

Taula 14. Dades tècniques dels inversors del camp fotovoltaic (Annex 10). 

Producció eòlica 

En aquest cas, els convertidors d’energia seran AC/AC per tal de proporcionar 230 V als 

habitatges de la mateixa manera que ho fa la xarxa elèctrica, aquest inversor ajustarà la 

freqüència inconstant a un valor fixe de 50 Hz. El model escollit és el TP 12 de la sèrie Drepanum 

fabricat per Layer Electronics, aquest inversor esta fabricat expressament per aerogeneradors i 

compta amb un sistema MPPT per obtenir la màxima potència depenent del vent proporcionant 

una distorsió harmònica THD<2% tal com es marca segons les normes IEEE 929. Seran necessaris 

dos inversors, un per cada aerogeneradors, i per tal de no superar la potència nominal dels 

inversors en cas de que els aerogeneradors presentin un pic de potència, aquests es 

sobredimensionaran a 12,5 kW. Els valors d’entrada i sortida de l’inversor s’han extret de la fitxa 

tècnica proporcionada pel fabricant i es mostren a la Taula 15. 

 

Model TP-12 

Potència 12,5 kW 

Entrada 

Interval de tensió del MPPT 192/360V (o a solicitud) 

Corrent màxim d'entrada 42 A 

Nº MPPT 1 

Sortida 

Forma d'ona sinusoidal 

Distorsió harmònica < 2% 

Fases Trifàsic + N 

Tensió 230/380/400V +/- 20% 

Freqüència 50/60Hz 

Corrent 18 A 

Contribució al curtcircuit 27 A 

consum en stand-by < 40 W 

Factor de potència > 0,99 

Rendiment > 94% 

Control intern d'aïllament DC Si 
Taula 15. Dades tècniques dels inversors dels aerogeneradors (Annex 11). 

 

Reguladors domèstics 

A cada habitatge s’instal·larà un regulador que tindrà la funció de convertir l’electricitat 

procedent dels inversors solars i eòlics en corrent contínua per tal de carregar el sistema 

d’emmagatzematge, així com abastir electricitat en AC a la resta de càrregues de la casa. Aquest 

regulador es coneix com a inversor híbrid i permet sistemes de control per optimitzar el 

funcionament i la vida útil de les bateries. 

El model d’inversor escollit per a una casa de tipus 2 és el Valtronic Axpert VMIII de 5000 W de 

potència i 48 V, el qual s’ha dissenyat especialment per a sistemes de producció d’origen 
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renovable amb un sistema de bateries, i el qual compta amb un disseny que permet a l’usuari 

accés total al control de dades del sistema energètic. 

 

Figura 41. Esquema de funcionament de l’inversor híbrid. 

Font: Autosolar.com 

 

Model Axpert VM III 5000-48 

Potència màxima 5.000VA/5.000W 

Entrada 

Voltatge 230 VAC 

Rang de voltatge 90-280 VAC 

Rang de freqüència 50/60 Hz 

Sortida 

Voltatge 230 VAC +- 5% 

Eficiència 90-93% 

Forma d'ona sinusoidal 

Bateria 

Voltatge 24/48 DC 

Protecció de sobrecàrrega 63 VDC 
Taula 16. Dades tècniques de l’inversor híbrid (Annex 12) 

 

Interruptors de seguretat 
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A part del comptador elèctric que s’ha de situar abans de la connexió a xarxa per tenir un 

recompte de l’energia injectada, és necessària la instal·lació d'un element de tall general que 

proporcioni l'aïllament exigit pel Reial decret 614/2001. Per tant, per complir amb la normativa 

vigent, s'instal·laran les següents proteccions entre l'inversor i el comptador de la companyia 

elèctrica de distribució: 

- Interruptor manual general: Permet la desconnexió manual de la instal·lació de la xarxa 

elèctrica. La intensitat de curtcircuit d'aquest component ha de ser superior a la sortida 

dels inversors. 

- Interruptor automàtic magneto-tèrmic individual: Permet la protecció de sobrecàrrega, 

amb una intensitat de curt circuit superior a la del punt de lliurament.  

- Interruptor automàtic magneto-tèrmic general: Igual que l'interruptor de 

sobretensions, permet desconnectar automàticament la instal·lació en cas d'anomalia 

de tensió o freqüència de la xarxa elèctrica, juntament amb un relé entrellaçat.  

- Interruptor automàtic diferencial: Protegeix a les persones en cas de derivació de 

qualsevol element a terra, amb una sensibilitat màxima de 30mA.  

- Protecció de connexió de freqüència: Inclòs en l'inversor escollit, permet la desconnexió 

de l'equip en cas d'anomalia de freqüència.  

- Protecció de connexió de tensió: Com a protecció de connexió de freqüència, s'inclou 

en l'inversor escollit. 

 

9.7. Bateries 

L’energia elèctrica necessària durant les hores sense sol s’haurà d’aportar mitjançant un sistema 

de bateries. Aquesta energia provindrà de l’excedent produït durant el dia i s’acumularà en un 

conjunt de bateries localitzades en cada habitatge. El dimensionament d’aquest sistema és de 

gran importància ja que es tracta d’una tecnologia que suposa un gran cost econòmic en 

instal·lacions d’autoconsum i un mal dimensionament podria suposar una reducció de la vida 

útil de les bateries. 

Per dimensionar les bateries s’ha de tenir en compte la profunditat de descàrrega (DoD) diària 

que pren un valor del 15-20% abans de que es desconnecti les bateries del controlador, això es 

fa per assegurar el correcte manteniment de les bateries ja que si es descarreguen per sota 

d’aquest DoD poden patir un desgast prematur. Per altra banda, s’ha de tenir en compte el DoD 

estacional, que representa la profunditat de descàrrega a llarg termini, aquest valor haurà 

d’estar al voltant del 70%. Així doncs, es calcularà la capacitat nominal de les bateries segons la 

seva descàrrega diària i la estacional i s’escollirà el valor més gran per tal d’assegurar el seu 

funcionament en tot moment. 

Càlcul de la capacitat nominal de les bateries segons el DoD estacional (70%): 

 

𝐶𝑛𝑒(𝐴ℎ) =
𝐸𝑛 · 𝑁𝑎

𝑉 · 𝐷𝑜𝐷
 

 

(27) 

𝐶𝑛𝑒(𝑊ℎ) =
𝐸𝑛 · 𝑁𝑎

𝐷𝑜𝐷
 

(28) 

Càlcul de la capacitat nominal de les bateries segons el DoD diari (15%): 
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𝐶𝑛𝑑(𝐴ℎ) =
𝐸𝑛

𝑉 · 𝐷𝑜𝐷
 

 

(29) 

𝐶𝑛𝑑(𝑊ℎ) =
𝐸𝑛

𝐷𝑜𝐷
 

(30) 

 

On: 

𝐶𝑛𝑒: capacitat d’acumulació estacional (Ah) (Wh). 

𝐶𝑛𝑑: capacitat d’acumulació diària (Ah) (Wh). 

𝐸𝑛: energia necessària (Wh/dia). 

𝑁𝑎: nombre de dies d’autonomia. 

𝑉: Voltatge de la bateria (V). 

𝐷𝑜𝐷: profunditat de descàrrega (%). 

Per calcular la capacitat de les bateries d’un habitatge de consum mig, s’ha d’aplicar un règim 

d’autonomia en el qual la microxarxa s’haurà d’abastir únicament amb l’energia acumulada a 

les bateries, tot i que per a un projecte d’aquestes característiques és aconsellable tenir una 

autonomia de 5-10 dies, aquest valor només té en compte sistemes d’autoconsum amb panells 

fotovoltaic, en el nostre cas disposem d’aerogeneradors que aportaran energia encara que no 

hi hagi recurs solar, per tant es pot reduir aquest temps a un total de 96 hores d’autonomia.  

Aquest càlcul de capacitat nominal es durà a terme en el mes de major consum, que en aquest 

cas correspon al desembre amb un valor de 48,79 kW/dia (Annex 3), i suposant un valor de 

voltatge de les bateries de 24 V obtenim, gràcies a les equacions (29) i (30),  una capacitat 

màxima de 𝐶𝑛𝑒 = 69,7 𝑘𝑊ℎ o 𝐶𝑛𝑒 = 2,9 𝑘𝐴ℎ en el cas estacional. Aquests valors representen 

una acumulació molt gran d’energia, actualment les bateries encara no es troben en una fase 

avançada de desenvolupament, pel que presenten un alt cost d’inversió i uns valors de capacitat 

per kilogram que deixen molt que desitjar, aquests factors influiran enormement a l’hora de 

calcular el pressupost del projecte. 

Existeixen molts tipus de bateries que podrien abastir el nostre habitatge, però donada la 

enorme capacitat de la bateria necessària en el nostre cas, cal minimitzar l’espai que ocuparan 

el conjunt de bateries, per aquest motiu s’ha escollit les bateries d’ió-liti que presenten una gran 

densitat de potència (W/kg) i d’energia (Wh/kg). El model escollit és el Powerwall de la 

companyia Tesla, que compta amb una capacitat de 13,5 kWh (Taula 17) i una corrent de 

subministrament de 10 kA. Per poder abastir un habitatge mig seran necessaris 5 mòduls de 

bateries amb funcionament bidireccional i un pes unitari de 125 kg, per tant s’haurà de disposar 

d’un espai necessari en cada habitatge per tal de dur a terme la instal·lació de les bateries. 

Especificacions de rendiment 

Tensió CA nominal 120/240V 

Alimentació Fase dividida 

Freqüència 50/60Hz 

Energia total 14 kWh 

Energia útil 13,5 kWh 

Potència real 5 kW (càrrega i descàrrega) 
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Potència pic 7 kW (càrrega i descàrrega) 

Corrent avaria de subministrament màx. 10kA 

Corrent avaria de sortida màx. 32 A 

Interval fdp +/- 1 

Interval fdp (màxima potència nominal) +/- 0,85 

Tensió CC bateria interna 50V 

Eficiència anada/tornada 90% 

Garantia 10 anys 
Taula 17. Dades tècniques de les bateries Powerwall (Annex 13). 

 

Figura 42. Esquema de funcionament de les bateries com a reserva per a tota la casa (Annex 13). 

Aquest model de bateries esta dissenyat especialment per poder cobrir el consum d’una casa 

amb un sistema d’autoconsum i connexió a la xarxa elèctrica pública, de tal manera que si fos 

necessari es podrien carregar les bateries amb l’energia procedent de la xarxa. 

9.8. Cablejat 

L’últim element que cal dimensiona és el cablejat que connectarà els diferents elements de la 

microxarxa entre ells i al mateix temps es connectarà a la xarxa elèctrica, cada tram de la 

microxarxa tindrà un cablejat amb un gruix diferent depenent de la seva funció i de la corrent 

que hagi de transportar. 

Al camp fotovoltaic els cables es distribuiran de manera subterrània per tal d’evitar generar 

ombres als panells al col·locar pals aeris de cablejat. Degut a les característiques del sistema, la 

instal·lació haurà de complir les normes del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) i per 

tant s’ha de mantenir la tensió entre 0,6 i 1 kV, tal com s’ha dimensionat el camp solar, la tensió 

nominal correspon a 962,5 V. De la mateixa manera, segons el REBT s’ha de dimensionar el 

cablejat per tal de mantenir una caiguda de tensió inferior al 1,5%.  

Les seccions del cablejat en DC es poden calcular amb l’equació que es mostra a continuació, on 

la corrent que travessa la línia es pot calcular de la mateixa manera que la corrent d’entrada a 

l’inversor, tal com es mostra a l’equació (26). 
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𝑆 =
2 · 𝐿 · 𝐼𝐿

𝜎 · 𝑉𝐿
 

 

(31) 

On: 

𝑆: secció del cable (mm2). 

𝐿: longitud del cable (només d’anada) (m). 

𝐼𝐿: corrent nominal de la línia (A). 

𝜎: conductivitat del material (𝜎𝑐𝑜𝑢𝑟𝑒 = 59,5 m/(Ω · mm2)). 

𝑉𝐿: tensió de la línia (V). 

A la Figura 43 es mostra de manera simplificada els diferents trams de la microxarxa, cadascuna 

d’aquestes línies tindrà un voltatge i corrent diferent segons l’energia que transportin i 

d’aquesta manera es podrà calcular la seva secció. En totes les línies es mantindrà un factor de 

seguretat del 25%, degut a l’aïllament del conductor, això fa que les pèrdues per efecte Joule 

produeixin un sobreescalfament que podria degradar el material i reduir la seva eficiència o 

crear una avaria en el cablejat.  

 

Figura 43. Esquema simplificat del cablejat de la microxarxa.  
Font: elaboració pròpia 

El sistema de cablejat es classificarà en un total de 5 línies, les quals es mostren 

esquemàticament a la Figura 43:  

- La L1 representa la connexió entre panells fotovoltaics, la secció d’aquest cablejat 

normalment ve donada per el fabricant per tal d’aguantar la connexió en sèrie i paral·lel 

d’un sistema PV i correspon a un valor de 4 mm2.   

- La L2 agrupa les 33 branques de panells en grups de 6 per tal de connectar-se als 6 

inversors fotovoltaics.  

- La L3 correspon al cablejat que va dels inversors fins a cada habitatge, en aquest punt el 

regulador enviarà l’energia als electrodomèstics de la casa o al sistema de bateries. 

- La L4 correspon al cablejat que va del aerogenerador fins a l’inversor eòlic. 
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- La L5 és el tram que redirigirà l’energia excedent de la microxarxa fins a la xarxa 

elèctrica, aquesta línia és bidireccional en cas de que es necessiti energia de la xarxa en 

algun moment. 

Línia Longitud 
(m) 

Corrent 
(A) 

Tensió (V) Pèrdues 
(%) 

Secció comercial 
(mm2) 

Caiguda de 
tensió (%) 

L1 24,8x40 8,84 962,5 1 4 0,203 

L2 60x6 49 962,5 0,65 25 0,31 

L3 150 18 230 0,65 70 0,31 

L4 120x2 15 400 0,35 50 0,321 

L5 150x3 48 230 0,5 120 0,37 
Taula 18. Càlcul de seccions del cablejat (Annex 1).  

Font: montsolar.com 

9.9. Estudi de pèrdues del sistema 

Els diferents sistemes de producció poden presentar altres pèrdues a part de les mencionades 

en apartats anteriors, aquestes pèrdues també s’han de tenir en compte a l’hora de dimensionar 

un sistema de generació d’energia. 

Pèrdues als aerogeneradors 

Les turbines eòliques poden presentar les següents pèrdues: 

- Pèrdues elèctriques: degudes al cablejat i al sistema de transformació d’energia, poden 

suposar un 2-4%. 

- Pèrdues per disponibilitat: per accions de manteniment o revisió. 

- Histèresis de vents alts: degut a les fortes ratxes de vent, el sistema frenarà 

automàticament el rotor quan s’arriba a certa velocitat per tal d’evitar un mal 

funcionament del generador, això pot suposar unes pèrdues del 0,5%. 

- Contaminació de les pales: al trobar-se l’estructura exposada als elements fa que amb 

el temps es produeixi un desgast dels materials que implica un 1% de pèrdues. 

- Garantia de corba de potència: degut a que la corba de potència es calcula en un entorn 

de producció òptim, es pot aplicar un 3% de pèrdues en producció d’energia per tal de 

tenir en compte un sistema més realista. 

 

Pèrdues als panells solars 

Les pèrdues per inclinació, orientació i ombres es presenten en aparells que depenen de la 

radiació solar per produir energia, en el nostre cas afecta als panells solars fotovoltaics i tèrmics, 

aquestes pèrdues es deuen a les petites desviacions respecte a l’angle òptim i les possibles obres 

que es poder presentar sobre el panell de tal manera que no es pugui produir el màxim d’energia 

possible. Segons la taula 19 proporcionada pel CTE, es presenten 3 casos, les pèrdues per 

superposició que es tenen en compte quan els panells generen ombres entre ells, la integració 

arquitectònica que es té en compte quan no es pot ajustar l’angle dels panells per motius 

arquitectònics, i en el nostre cas,  en un cas general, quan els captadors es col·loquen sobre els 

seus propis suports, i on podem assumir un conjunt de pèrdues per orientació i inclinació d’entre 

el 10 i el 15%. 
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Cas Orientació i inclinació Ombres Total 

General 10% 10% 15% 

Superposició de captadors 20% 15% 30% 

Integració arquitectònica de captadors 40% 20% 50% 
Taula 19. Taula de pèrdues per orientació e inclinació [24]. 

Pèrdues elèctriques 

L’energia elèctrica produïda pels panells PV i per les turbines eòliques s’han de transportar fins 

a un conjunt d’inversors que distribuirà aquesta energia fins al poblat, el conjunt de pèrdues per 

el cablejat corresponent a l’efecte Joule poden suposar un 2-4% de l’energia total. 

Pèrdues de transformació d’energia 

Tots els inversors i altres convertidors d’energia tenen una eficiència de transformació que 

indica les pèrdues de l’aparell. En el nostre cas, observant les dades tècniques proporcionades 

pels fabricants obtenim una eficiència del 98% en els inversors del camp fotovoltaic, un 94% o 

superior en el cas de l’inversor de cada aerogenerador i un 90-93% en el cas dels reguladors 

domèstics. 

Pèrdues de càrrega i descàrrega 

Aquestes pèrdues es produeixen a les bateries en els processos de càrrega i descàrrega, en el 

cas del model escollit de la companyia Tesla, segons les seves dades tècniques aquest presenta 

una eficiència del 90% de anada/tornada, per tant s’ha de dimensionar el sistema tenint en 

compte que el 10% de l’energia que s’acumuli a les bateries no es podrà utilitzar. 

 

10. Resultats de l’estudi 

El model de l’estudi s’ha dut a terme mitjançant el programa Microsoft Excel, en el qual s’ha 

recopilat la informació pertinent i s’han dut a terme els càlculs mencionats durant la memòria 

del projecte, aquest model es mostra en detall a l’Annex 1 i a l’Annex 3, on es separen les dades 

de producció d’energia i les dades de consum respectivament. Els resultats mostren una 

simulació de la microxarxa descrita al poble de Can Batista classificant el projecte com a un 

sistema de càrregues i de generadors d’energia, les càrregues representen la demanda elèctrica 

i tèrmica del poblat mentre que els generadors són tots aquells sistemes renovables que 

cobreixen la demanda. El model es divideix en intervals horaris mostrant el desenvolupament 

de la microxarxa d’un dia tipus de cada mes, d’aquesta manera es podrà simular el 

comportament de la microxarxa i poder obtenir un balanç energètic. 

A la Figura 44 es mostra una opció possible de distribució del camp de producció d’energia, en 

blau es mostra la distribució dels panells fotovoltaics, cada requadre presenta dos panells 

d’altura, deixant la distància corresponent entre cada línia de panells i sumant així un total de 

1000 captadors solars fotovoltaics. En vermell es marca les zones òptimes dins del terreny per 

instal·lar els aerogeneradors sense que generin ombres als panells ni es produeixin turbulències 

en l’aire que puguin disminuir la producció, a part, es mantenen les distàncies aconsellades pel 

fabricant respecte als habitatges per tal d’evitar les molèsties acústiques als veïns del poblat. 

Finalment, marcat en groc es mostra la zona disponible per dur a terme el recinte de 
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transformació d’energia que subministrarà al poblat d’electricitat o transformarà l’electricitat 

per tal d’injectar-la a la xarxa. 

 

Figura 44. Possible esquema de distribució del sistema de producció d’energia.  

Font: Google Maps. 

10.1. Balanç de potència 

El balanç de potències del poblat és un càlcul horari que mostra el dèficit o excés d’energia total 

produïda en cada instant de temps, aquest balanç és el resultat de sumar tota l’energia produïda 

pels panells fotovoltaics i els aerogeneradors i restar-li la demanda procedent dels aparells 

elèctrics del poblat, de manera paral·lela, s’assumeix que la demanda tèrmica per produir ACS 

es cobreix amb els panells solars tèrmics i els acumuladors de calor. El resultat mostra el flux 

energètic de la microxarxa en un dia tipus per tots els mesos de l’any, aquesta informació ens 

permet saber si es genera més energia de la que es consumeix i quin serà el perfil de 

funcionament de les bateries, d’aquesta manera, observant el període de temps corresponent 

a les hores d’autonomia de les bateries, si la suma del balanç energètic és positiva voldrà dir que 

s’ha produït un excedent d’energia que es podrà injectar a la xarxa, mentre que si el balanç és 

negatiu indicarà un dèficit d’energia.  

A continuació es mostra el balanç energètic de tot el poblat durant el mes de desembre, que 

representa el mes de l’any amb un major consum elèctric per part dels habitatges i una menor 

quantitat de radiació solar, degut a que el 80% de la generació d’energia prové de les plaques 

solars és d’esperar un balanç negatiu en les hores del dia sense radiació solar, el que és 

important és que l’àrea de la corba de generació positiva sigui més gran que la negativa, tal com 

es mostra a la Figura 45. En aquest cas, l’energia excedent entre les 8:00 i les 16:00 s’utilitzarà 

per carregar les bateries per tal de cobrir la demanda de la resta del dia.  
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Figura 45. Balanç elèctric d’un dia tipus del mes de desembre (Annex 1). 

 

El balanç mensual es pot observar a la Figura 46, com era d’esperar, el fet de dimensionar la 

microxarxa per al mes més desfavorable significa que es produirà un excés de generació a la 

resta de mesos. Durant el més de desembre és necessària tota l’energia procedent del camp 

solar i dels dos aerogeneradors per tal de cobrir la demanda del poblat, mentre que en els mesos 

de març a octubre es podrà injectar a la xarxa més de la meitat de l’energia produïda. 

 

Figura 46. Balanç mensual elèctric de la microxarxa (Annex 1). 

Observant les dades generals de producció, la microxarxa genera un total de 572,6 MWh 

anualment entre els sistemes de producció solar i eòlica, d’aquest valor només el 21% es 

consumirà en el mateix interval horari en el que es genera mentre que un 18% s’haurà 

d’emmagatzemar a les bateries per poder-se entregar posteriorment, la resta d’energia 

suposaran excedències que s’injectaran a la xarxa elèctrica i que representen el 61% de l’energia 
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produïda. El fet de voler prescindir de l’energia procedent de la xarxa per abastir la demanda del 

poblat i limitar-se només a la generació d’energia renovable genera un sistema 

sobredimensionat on gran part de l’energia generada no es pot aprofitar dins de la microxarxa, 

per tant és important poder injectar aquesta energia excedent per tal de no desaprofitar-la. 

 

Figura 47. Classificació de l’energia elèctrica produïda anualment [kWh/any] (Annex 1). 

 

10.2. Càrrega de les bateries 

Com s’ha comentat a l’apartat de dimensionament de les bateries, l’objectiu d’aquestes és 

poder aportar tota l’energia necessària del poblat durant les hores on la demanda és major que 

la producció, tanmateix, el valor de profunditat de descàrrega estacional de les bateries s’ha de 

mantenir per sobre del 70% per tal de poder assegurar un període d’autonomia suficient i alhora 

poder facilitar un correcte funcionament de les bateries. 

En el model creat per simular el comportament de la microxarxa s’han tingut en compte els 

següents factors respecte a les bateries: 

- Càrrega i descàrrega (kW): aquest càlcul presenta l’energia que entra i surt de les 

bateries a cada hora. Per obtenir aquest valor s’ha de programar el model de tal manera 

que sempre que l’energia generada sigui major a la demandada, s’ompliran les bateries 

fins al 100% si és possible, i en el cas de que l’energia demandada sigui major a la 

produïda, es descarregarà una quantitat d’energia de les bateries equivalent al consum 

en aquell interval. 

- Emmagatzematge (kWh): suposant un estat de càrrega inicial del 100%, l’energia 

emmagatzemada es calcularà restant el valor de descàrrega o sumant el de càrrega al 

valor de la capacitat de la bateria del període anterior. 

- Estat de càrrega (SoC): és el valor de càrrega percentual obtingut al dividir l’energia 

emmagatzemada en cada instant entre la capacitat total de la bateria. 

Els resultats de la simulació mostren un DoD estacional mínim del 72% i un període d’autonomia 

de 95 hores, per tant es compleixen les restriccions imposades durant el dimensionament del 

sistema de bateries. 

343852,30; 
61%

103654,16; 
18%

118964,04; 
21%

E. injectada a la xarxa E. emmagatzemada E. consumida directament
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11. Legislació 

A continuació es mostren els reglaments, lleis i normatives que s’apliquen a la instal·lació del 

projecte, aquestes normes classifiquen la microxarxa segons els seus component, proporcionen 

informació sobre els drets i obligacions i estipulen els passos a seguir per tal de dur a terme un 

projecte d’aquestes característiques. 

11.1. Sistemes d’autoconsum 

El fet de tenir una potencia instal·lada de producció superior als 100 kW obliga a inscriure a la 

instal·lació al registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica del Ministeri 

per la Transició Ecològica.  

El Reial Decret 900/2015 estipula els requisits i peatges econòmics lligats a un sistema 

d’autoconsum per tal de tenir accés a la xarxa de transport d’electricitat.  

Donat que la instal·lació esta classificada com a sistema d’autoconsum i no consta com una 

central de producció d’energia, no se li permet vendre energia a la xarxa per tal d’obtenir un 

benefici propi, per tant no es podrà obtenir un benefici monetari amb l’electricitat excedent de 

la microxarxa. No obstant, es permet extreure una quantitat d’energia equivalent a la injectada 

per la microxarxa sense costos addicionals, per tant es pot consumir energia de la xarxa sense 

taxes sempre que l’energia consumida sigui menor a la injectada. Per tal d’optar a un règim 

retributiu total la instal·lació hauria de tenir la única funció de generar energia i injectar-la a la 

xarxa elèctrica. 

La Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, té com a objectiu establir la regulació 

del sector elèctric per garantir el subministrament d'electricitat, i adaptar-la a les necessitats 

dels consumidors en matèria de seguretat, qualitat, eficiència, objectivitat, transparència i cost 

mínim. La classificació de la instal·lació estudiada recau sobre l’Article 9.1.b, com una modalitat 

de subministrament amb autoconsum amb excedents. On les instal·lacions de generació poden, 

a més de subministrar energia per a l'autoconsum, injectar excedent d'energia en xarxes de 

transport i distribució.  

 

11.2. Instal·lacions d’autoconsum amb producció d’energia 

solar i eòlica 

D'acord amb el Reial decret 413/2014, de 6 de juny, la instal·lació centralitzada de panells 

fotovoltaics es troba al Subgrup b.1.1, "Instal·lacions que només utilitzen la radiació solar com a 

energia primària mitjançant tecnologia fotovoltaica". Segons l'article 5, el contracte amb la xarxa 

elèctrica especificarà els punts de connexió de xarxa i les característiques dels equips de control 

de la instal·lació, així com les característiques de l'energia produïda i una previsió de generació, 

compra i venda d'energia.  

Les instal·lacions incloses a la Llei 24/2013 es troben afectades pel Real Decret 244/2019, del 5 

d’abril, que estableix les normatives per al consum fotovoltaic, i el qual té com a objectiu 

establir: 

- Condicions administratives, tècniques i econòmiques per a les modalitats d'autoconsum 

de l'electricitat tal com es defineix en l'article 9 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, 

del sector elèctric.  
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- La definició del concepte d'instal·lacions properes a efectes d'autoconsum.  

- Desenvolupament de l'autoconsum individual i col·lectiu.  

- El mecanisme simplificat de compensació entre dèficits d'autoconsum i superàvits de 

les seves instal·lacions de producció associades.  

- L'organització, així com el procediment de registre i comunicació de dades al registre 

administratiu d'autoconsum d'electricitat. 

Segons aquest reial decret, la nostra instal·lació es classifica com un sistema de subministrament 

amb autoconsum amb excedents, al qual se li permet injectar l’energia sobrant a la xarxa. Dins 

d’aquesta classificació existeixen dos models: 

- Modalitat amb excedència acollida a compensació: on es té dret a optar a un mecanisme 

de compensació per l’energia excedent. 

- Modalitat amb excedència no acollida a compensació: on no es té dret a optar a un 

mecanisme de compensació per l’energia excedent o voluntàriament s’opta a no acollir-

se al dret. 

Només les instal·lacions amb una potència neta instal·lada inferior als 100 kW poden acollir-se 

al model d’autoconsum amb compensació simplificada d’excedents, per tant, degut a que la 

nostra instal·lació supera aquesta potència, l’única opció per obtenir una remuneració és donar-

se d’alta com a productor d’energies renovables, en aquest cas es podran injectar els excedents 

a la xarxa i la compensació econòmica dependrà de la fluctuació dels preus de mercat, 

tanmateix, s’aplicarà un 7% en l’Impost sobre el Valor de Producció d’Energia Elèctrica (IVPEE). 

En alguns casos, es pot arribar a tenir en compte el factor remunerable de l’energia entregada a 

la xarxa durant els primers anys de funcionament, segons el Reial decret 661/2007 (pel qual es 

regulen les instal·lacions subjectes al règim especial de remuneració) i tal com estableix l'article 

2 d'aquest, la instal·lació objecte d'estudi pertany al subgrup b.1.1, ja que es tracta d'una 

instal·lació que utilitza la radiació com a energia primària per tecnologia fotovoltaica. El Reial 

decret estipula que un sistema d’autoconsum només podrà obtenir una remuneració de 

l’energia injectada a la xarxa equivalent a l’energia obtinguda de la xarxa, de tal manera que no 

es pugui obtenir un benefici de la venta d’energia, donat que l’objectiu del projecte en qüestió 

és eliminar el consum abastit per la xarxa elèctrica, no es podrà aplicar un règim retributiu a la 

microxarxa per l’energia excedent injectada. 

UNE-EN 15316-4-3:2018 

Aquesta norma especifica: 

- Les dades d’entrada requerides; 

- El mètode de càlcul; 

- Les dades de sortida requerides y obtingudes, 

Necessàries pels sistemes de generació de calor, els sistemes solars tèrmics (per a calefacció, 

producció d’ACS o la combinació dels dos) i per als sistemes fotovoltaics incorporats en els 

edificis. 

UNE-CLC/TS 51643-32:2020 

Dispositius de protecció contra onades transitòries de baixa tensió. Part 32: Dispositius 

transitoris de protecció contra sobretensions connectats al DC d'instal·lacions fotovoltaiques. 

Principis de selecció i aplicació. 
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UNE-EN 61427-1:2013 

Acumuladors i acumuladors de bateries per a l'emmagatzematge d'energies renovables. 

Requisits generals i mètodes de prova. Part 1: Aplicacions fotovoltaiques independents de la 

xarxa. 

IEC 61400-1:2019 

Especifica el procediment per mesurar les característiques de rendiment de potència d'una 

turbina eòlica i s'aplica a la prova d'aerogeneradors de tot tipus i mides connectades a la xarxa 

elèctrica. 

El Decret-llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i 

l’impuls de les energies renovables, es mostra el procés d’aprovació del projecte urbanístic que 

suposa la instal·lació d’aerogeneradors i l’avaluació de l’impacte ambiental entre altres articles 

d’informació pública.  

Els articles 8 i 9 de la secció 1 mostra els criteris específics per a la implantació de parcs eòlics i 

plantes solars fotovoltaiques, els quals es basen en minimitzar l’impacte visual i mediambiental 

de les instal·lacions. 

La secció 2 del decret llei estipula les següents autoritzacions pertinents als parcs eòlics i a les 

plantes solars fotovoltaiques: 

- Intervencions administratives necessàries per a la implantació dels parcs eòlics i les plantes 

solars fotovoltaiques. 
- Compliment de la capacitat de la persona sol·licitant. 
- Sol·licitud d'autorització administrativa per a la implantació d'un parc eòlic o d'una planta 

solar fotovoltaica. 
- Informació pública i consultes. 
- Avaluació d'impacte ambiental del projecte. 
- Atorgament de l'autorització substantiva en matèria d'energia. 
- Garantia de restitució dels terrenys al seu estat original. 
- Autorització d'explotació dels parcs eòlics i de les plantes solars fotovoltaiques. 
- Transmissió de l'autorització en matèria d'energia. 
- Caducitat i revocació de l'autorització en matèria d'energia. 
- Modificacions de parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques. 

11.3. Sistema de climatització i ACS 

Els valors establers d’eficiència energètica per a sistemes de calefacció (COP) i refrigeració (EER) 

s'especifiquen en els següents Reials Decrets: RD 142/2003 en el cas de sistemes de calefacció i 

refrigeració mitjançant bomba de calor, i RD 275/1995 per a calderes d'ús domèstic. 

Codi Tècnic de l’Edificació 

A la secció 4 del DB HE es troben els sistemes que s’ocupen de generar ACS i estableix l’objectiu, 

les exigències, els mètodes de verificació i les solucions acceptades. 

Respecte al dimensionament dels sistemes de captació solar tèrmica, a l’apartat 2.1 de la secció 

HE 4 del CTE s’estipula que “Independentment de l'ús al qual es destini la instal·lació, en el cas 

que en algun mes de l'any l'aportació solar real superi el 110% de la demanda energètica o en 

més de tres mesos consecutius el 100 %, es prendrà alguna de les següents mesures:  
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a) dotar la instal·lació de la possibilitat de dissipar aquests excedents (a través d'equips 

específics o a través del trànsit nocturn del circuit primari). 

b) Captació parcial del camp de capturador. En aquest cas el receptor està aïllat de la 

calefacció produïda per la radiació solar i al seu torn evacua els possibles excedents 

tèrmics residuals a través del fluid del circuit primari (que continuarà passant pel 

receptor). 

c) Buidatge parcial del camp de capturador. Aquesta solució permet evitar el 

sobreescalfament, però donada la pèrdua d'una part del fluid del circuit primari, ha de 

ser substituïda per un fluid de característiques similars i aquest treball s'ha d'incloure en 

aquest cas entre els treballs del contracte de manteniment. 

d) desviació de l'excedent d'energia a altres aplicacions existents.” 

Les normalitzacions presentades per la UNE per les bombes de calor són les següents: 

UNE 149201 

És una norma no obligatòria titulada “abastiment d’aigua. Dimensionat d’instal·lacions d’aigua 

per al consum humà dins dels edificis” que permet calcular cabals instantanis en edificis i 

proporciona valors estàndards per als cabals d’aparells domèstics. 

UNE-EN 14825:2019 

Es mostren les diferents seccions relacionades amb el procés de càlcul del rendiment estacional. 

S’estudien els sistemes d'aire condicionat, refrigeradors líquids i bombes de calor amb 

compressor elèctric per a calefacció i refrigeració. El document proporciona condicions de 

càrrega parcials, així com mètodes de càlcul per a l'obtenció del Factor d'Eficiència Energètica 

Estacional (SEERon) y el Coeficient de Rendiment Estacional (SCOPon i SCOPnet). 

UNE EN 14511:2014  

Aquesta norma UNE estudia els sistemes d'aire condicionat, refrigeradors líquids i bombes de 

calor amb compressor elèctric per a calefacció i refrigeració de locals. En aquest document es 

defineix l'avaluació i determinació del rendiment d'aquestes màquines. 

UNE EN 15316-4-2  

Aquesta norma UNE s'aplica als sistemes de calefacció dels edificis. El text presenta el mètode 

de càlcul de les necessitats energètiques del sistema, així com l'eficiència del sistema. Aquest 

document estudia el tema de les bombes de calor utilitzades per a les instal·lacions de calefacció, 

per als escalfadors d'aigua i la producció d’ACS. 

UNE EN 16147:2011  

Aquest estàndard estudia el comportament de les bombes de calor amb compressor impulsat 

elèctricament per la producció d’ACS. Especifica els mètodes i requisits de prova per les bombes 

de calor d'aire-aigua i aigua-aigua entre d’altres. 

 

11.4. Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 

Segons l'article 2, les instal·lacions de distribució d'energia elèctrica la tensió de les quals sigui 

igual o inferior a 1000 volts en corrent altern i 1500 en corrent continu s'aplicaran al REBT. 
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Per dur a terme la connexió de xarxa, els articles 14 i 15 afirmen que el subministrador pot 

proposar la ubicació de connexió, comptador i altres equips de connexió de xarxa. No obstant, 

les característiques d'aquest equip dependran de la potència generada en la instal·lació. 

Abans de la posada en marxa, s'ha d'obtenir el certificat de gestió laboral atorgat en aquest cas 

per l'òrgan competent de la comunitat de Catalunya, a aquest efecte s'ha d'aportar i analitzar 

posteriorment un informe tècnic. Un cop obtingut el certificat, tal com s'indica a l'article 18, es 

podrà dur a terme la connexió en xarxa de la instal·lació. 

L'article 19 estableix que s'han de presentar un conjunt d'instruccions per garantir el correcte ús 

i manteniment de la instal·lació elèctrica, que ha d'incloure almenys un esquema d'una línia de 

la instal·lació. 

D'acord amb les instruccions tècniques addicionals de la REBT, l'ITC-BT-07 ens diu que només es 

poden instal·lar sota terra els conductors amb un rang de tensió d'entre 0,6 i 1 kV, i la seva secció 

no pot ser inferior a 6mm2 per als conductors de coure, per a una tensió més baixa el cablejat 

s'ha d'instal·lar aèriament o a terra. 

L'ITC-BT-11 indica la connexió del cablejat elèctric en funció de si es tracta d'un sistema 

subterrani o si es tracta d’un sistema de cablejat penjant, en ambdós casos la tensió s'ha de 

mantenir en un rang de 0,6/1kV. 

Amb l’ITC-BT-18 es pot calcular la secció del cablejat de connexió a terra com a mesura de 

protecció per a la planta de generació, els aparells electrònics i els usuaris que hi entrin en 

contacte, també es poden calcular les distàncies necessàries entre connexions a terra. 

Segons l'ITC-BT-40, els cables de connexió s'han de dimensionar afegint un 25% de corrent per 

assegurar-se que els conductors no treballen a la seva capacitat màxima. De la mateixa manera, 

per evitar pèrdues, la caiguda de tensió es limita a un màxim de l'1,5%. Aquest mateix ITC 

anomena les proteccions necessàries que la instal·lació ha de tenir per tal d'evitar sobrecorrents 

i sobretensions, aquestes proteccions es poden incorporar a l'equip instal·lat o s'han 

d'implementar de manera addicional. 

12. Pressupost 

A continuació es mostren els costos totals del projecte, a la Taula 21 s’exposen els diferents 

sistemes que s’han hagut d’afegir o modificar a la microxarxa per tal de poder complir amb 

l’objectiu inicial, els sistemes que només requereixen de mà d’obra per instal·lar els aparells 

tenen un càlcul anomenat “instal·lació” mentre que aquells que necessiten de construcció de 

ciments com és el cas dels aerogeneradors, s’expressen com a “obra civil”. En el cas dels 

inversors solars i eòlics, aquests compten amb obra civil ja que s’instal·laran dins d’un edifici 

cobert que es construirà al terreny de captació solar i eòlica. 

Aïllament tèrmic: 

Segons la qualificació energètica obtinguda en el projecte, els edificis de construcció antiga que 

no han rebut reformes importants presenten una eficiència energètica baixa, la qual es pot 

mitigar en gran mesura al instal·lar aïllament tèrmic interior a les façanes dels edificis afectats. 

Al poblat s’hi troben un total de 22 habitatges construïts sobre el 1900 i que es podrien 

beneficiar d’aquesta reforma [4], la qual pot reduir el consum de calefacció en un 20%. 
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Així doncs, les façanes de cada habitatge afectat que estiguin en contacte amb l’exterior es 

recobriran amb panells de cel·lulosa, els quals recobriran la superfície interior de les façanes i 

proporcionaran l’aïllament desitjat amb un cost dels materials que pot arribar als 60 euros per 

metre quadrat.  

Mà d’obra:  

Els costos de mà d’obra es divideixen en dos parts, els costos d’instal·lació dels aparells i l’obra 

civil que es requereix en algunes ocasions per instal·lar-los. En el primer cas, tots els aparells de 

generació d’energia i d’altres aparells que s’han afegit a la microxarxa tenen un cost 

corresponent a la instal·lació dels mateixos. Per altra banda, els costos per obra civil només es 

produeixen en aquelles ocasions on és necessari edificar o construir, en el cas de la microxarxa, 

l’obra civil correspon a la construcció dels fonaments dels dos aerogeneradors i la construcció 

de la caseta de transformació d’energia que ha de contenir els inversors fotovoltaics i eòlics, la 

qual es situarà al mateix terreny que els panells solars i els aerogeneradors. Aquesta caseta 

haurà de tenir una dimensió mínima de 10 m2 (Annex 10 i 11) per tal de poder-hi instal·lar els 

inversors i poder tenir espai suficient de manipulació i manteniment dels aparells.  

El preu i les hores necessàries per instal·lar els aparells són dades aproximades, ja que no es 

poden preveure totes les característiques del procés d’instal·lació, no obstant, les dades 

d’instal·lació dels aerogeneradors s’han obtingut gràcies a l’eina de càlcul proporcionada pel 

fabricant de turbines eòliques Enair, el qual permet calcular el preu d’instal·lació d’una turbina 

eòlica tenint en compte la mà d’obra i la maquinària (excavadora, camió formigonera...). Les 

fonts d’on s’han obtingut els valors econòmics de cada aparell es mostren a l’Annex 1.6. 

Concepte Preu unitari Unitats Quantitat Unitats 
Preu total 

(€) 

Aïllament tèrmic 

Aïllament 60 €/m2 3300 m2 198000 

Instal·lació 60 €/hora 264 hores 15840 

Sistemes de producció d'energia elèctrica 

Panell fotovoltaic 99,99 €/ud 825 ud 82491,75 

Estuctura de suport PV 383 €/ud 137,5 ud 52662,5 

Instal·lació 8 €/ m2 1600,79 m2 12806,32 

Aerogeneradors 30000 €/ud 2 ud 60000 

Obra civil 350 €/kW 20 kW 7000 

Instal·lació 700 €/kW 20 kW 14000 

Inversor fotovoltaic DC/AC 4840 €/ud 6 ud 29040 

Inversor eòlic AC/AC 6025 €/ud 2 ud 12050 

Inversor híbrid AC/DC 700,29 €/ud 38 ud 26611,02 

Interruptor magnetotèrmic 17,76 €/ud 42 ud 745,92 

Interruptor diferencial 149 €/ud 42 ud 6258 

Comptador bidireccional 300 €/ud 38 ud 11400 

Obra civil 125 €/hora 80 hores 10000 

Instal·lació 80 €/hora 40 hores 3200 

Bateries 2483 €/ud 180 ud 446940 

Instal·lació 80 €/hora 380 hores 30400 

Cablejat 
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4 mm2 992 €/m 0,8 m 793,6 

25 mm2 360 €/m 3,5 m 1260 

50 mm2 240 €/m 6,88 m 1651,2 

70 mm2 150 €/m 9,58 m 1437 

120 mm2 150 €/m 15,37 m 2305,5 

ACS i calefacció 

Bomba de calor 4146 €/ud 38 ud 157548 

Acumulador de calor 850 €/ud 76 ud 64600 

instal·lació 80 €/hora 228 hores 18240 

Panell solar tèrmic 787 €/ud 76 ud 59812 

Estructura de suport tèrmic 288,2 €/ud 76 ud 21903,2 

instal·lació 60 €/hora 266 hores 15960 

Electrodomèstics de baix consum 

Nevera 731,19 €/ud 42 ud 30709,98 

Forn 329 €/ud 38 ud 12502 

Rentavaixelles 479 €/ud 38 ud 18202 

Rentadora 333 €/ud 38 ud 12654 

Assecadora 395 €/ud 38 ud 15010 

Enllumenat públic 204,95 €/ud 16 ud 3279,2 

Instal·lació 60 €/hora 456 hores 27360 

Enginyería i terreny 

Disseny i càlcul del projecte 30 €/hora 230 hores 6900 

Adquisició del terreny 35000 €/ha 2,7 ha 94500 

COST TOTAL (€) 1.586.073,19 
Taula 20. Pressupost total del projecte (Annex 1.6). 

Tal com s’havia suposat, el sistema de bateries és la instal·lació que més pes econòmic té a la 

microxarxa, el qual representa un 32% de la inversió total. Si l’objectiu del projecte fos el de 

minimitzar els costos d’inversió, seria recomanable ampliar el camp fotovoltaic i eliminar l’ús del 

sistema de bateries, d’aquesta manera, tot i que part de l’energia s’hauria d’obtenir de la xarxa, 

es reduiria considerablement el cost d’inversió del projecte. No obstant, ja que l’objectiu és 

assolir una independència energètica, el resultat econòmic s’ha vist afectat negativament. 

La inversió total per crear una microxarxa d’autoconsum sense dependència de la xarxa en una 

zona rural amb 38 habitatges és de 1.586.073 €, que correspon a una mitja de 41.738 € per 

habitatge. Aquesta suma garanteix una major eficiència energètica i un impacte ambiental 

considerable al eliminar les emissions de gasos d’efecte hivernacle. 
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Figura 48. Classificació dels sistemes de la microxarxa amb el seu pes econòmic (€) (Annex 1.5). 

 

12.1. Subvencions 

Si es volen calcular els anys que es tardarà en amortitzar el projecte, s’han de tenir en compte 

aspectes com les retribucions o subvencions a les que pot acollir-se la microxarxa, obtenir 

aquestes ajudes depèn de diversos factors que a priori no es poden preveure en aquest projecte, 

però que es tindran en compte per l’estimació dels anys de retorn de la inversió.  

Subvencions per instal·lacions amb panells solars: 

Existeixen diverses subvencions a nivell estatal i per comunitat autònoma per tal de promoure 

l’ús de les energies renovables i poder complir els objectius renovables europeus per al 2020, 

2030 i 2050. Aquestes subvencions estan destinades a ajudar a aquelles instal·lacions amb 

panells solars fotovoltaics que vulguin cobrir part o la totalitat del consum amb energies 

renovables, en aquest cas existeixen dos tipus de subvencions: 

- Subvencions sobre el preu de la instal·lació: es distribueixen a nivell comunitari i poden 

suposar un valor d’entre 3.000€ i 4500€ per habitatge. Aquestes subvencions s’apliquen 

de manera percentual sobre el preu total de la instal·lació i en alguns casos no 

s’aplicaran sobre l’IVA. 

- Subvencions sobre impostos de l’estat: es distribueixen a nivell municipal aplicant-se 

al IBI i al ICIO. Aquest tipus d’ajudes acostumen a oscil·lar sobre els 1.500€ per 

habitatge. 

Cada una d’aquestes subvencions tenen la seva plaça d’inscripció i normalment només es pot 

aplicar un usuari a una de les ajudes. En el cas de les subvencions sobre el preu de la instal·lació, 

que són les més favorables a nivell econòmic, es duen a terme de manera diferent segons la 

comunitat autònoma, en el cas de Catalunya, segons les dades proporcionades per la Generalitat 

de Catalunya, aquesta subvenció pot cobrir fins a un 50% sobre el pressupost total arribant a un 

valor màxim de 3.500€ per habitatge, la última data d’inscripció disponible a l’any 2020 consta 

del 1/12/20. 

Aïllament tèrmic; 
213840;

14%

Generació PV; 
188076,07; 

12%

Generació eòlica; 
81000;

5%

Convertidors; 
99304,94; 

7%

Bateries; 477340; 
32%

ACS i calefacció; 
338063,2; 

22%

Electrodomèstics de 
baix consum; 
119717,18;

8%
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El segon tipus de subvenció, les subvencions sobre impostos de l’estat, s’han de sol·licitar a 

l’ajuntament del municipi on es trobi la instal·lació i es podran tramitar via online o presencial. 

A Catalunya, aquestes ajudes s’apliquen al IBI i al ICIO, el IBI és una taxa impositiva de caràcter 

municipal que afecta a tots els propietaris de bens immobles, fixada per cada ajuntament dins 

d’uns límits, mentre que el ICIO (l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres), és un tribut 

indirecte que s’ha d’abonar per a qualsevol construcció, instal·lació u obra en la que sigui 

obligatòria la corresponent llicència d’obres o urbanística. En el cas de la província de Barcelona, 

es disposa d’un percentatge de subvenció del IBI del 50% durant 3 anys i d’un 95% del ICIO. 

No obstant, no tota la població disposa de l’ajut econòmic destinat a la promoció de 

l’autoconsum per energia fotovoltaica, depenent del pressupost disponible a cada comunitat 

autònoma i la demanda de subvencions en cada una, es podrà cobrir un percentatge de les 

ajudes convocades al final de cada plaça d’inscripció. La província de Barcelona es troba entre 

les províncies espanyoles amb un major percentatge de bonificació del IBI i del ICIO, amb un 

valor del 83%. 

 

Taula 21. Províncies espanyoles amb major cobertura de bonificació del IBI i el ICIO.  

Font: otovo.es 

12.2. Venta d’energia 

Tal com s’ha mencionat a l’apartat de legislació, d’acord al Real Decret 244/2019, un sistema de 

producció basat en energies renovables amb una potència instal·lada superior als 100 kW nomes 

podrà obtenir compensació per l’energia excedent si es dona de alta com a sistema de producció 

d’energia renovable, de tal manera que el preu de venta d’aquesta energia estarà lligat al preu 

de venta del mercat elèctric. 

El mercat intradiari és una eina que permet ajustar el mercat elèctric a través de subhastes 

d’energia que resulten en un model de mercat diari que preveu les necessitats a temps real, 

d’aquesta manera es pot obtenir el preu de venta d’energia de la instal·lació i es pot calcular una 

estimació futura del benefici econòmic de la venta d’excedents a la xarxa. Gràcies a les dades de 

l’Operador del Mercat Ibèric d’Energia (OMIE) podem obtenir aquestes dades a temps real i, 

partint de les dades històriques, poder preveure un preu de venta de 0,5 €/kWh (Figura 49). 
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Figura 49. Preu final històric de la demanda elèctrica. Font: OMIE 

12.3. Període de retorn de la inversió 

Per calcular el temps necessari per amortitzar la inversió inicial del projecte, es calcularà al Valor 

Actual Net (VAN) de cada any i s’estudiarà un període total de 40 anys. L’estimació es durà a 

terme amb un preu inicial de l’electricitat consumida de 0,22 €/kWh, una estimació de l’augment 

anual d’aquest preu del 8% i una taxa de descompte del 5%. Al multiplicar aquest preu per 

l’energia consumida per tota la microxarxa en un any i sumar el benefici de la venta d’energia, 

s’obté el flux de caixa d’aquell any, i tenint en compte el preu d’adquisició dels aparells i els 

costos d’instal·lació s’obtindrà un temps de retorn aproximat (Annex 1.6.). A aquest valor se li 

ha de restar anualment un cost de manteniment de la instal·lació, el qual s’ha estimat a 200€ 

per habitatge cada any. Addicionalment, es tindran en compte les subvencions sobre el preu de 

la instal·lació i la subvenció sobre l’impost de l’estat, amb un preu total de de 4.500€ per 

habitatge. 

Inicialment, la tendència econòmica dona la possibilitat de recuperar la inversió en uns 14 anys, 

no obstant, les especificacions de les bateries asseguren una garantia de 10 anys de 

funcionament i una vida útil d’entre 10 i 15 anys, per tant, s’ha de tenir en compte la renovació 

del sistema de bateries cada 12 anys, de la mateixa manera, la vida útil de les plaques solars 

s’estima actualment en uns 25 anys. Per aquest motiu, a la figura 50 es pot observar una 

disminució sobtada del balanç econòmic als anys 12, 24 i 36 corresponent a la renovació de les 

bateries i una altra disminució situada als 25 anys corresponent a la renovació del camp solar. 
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Figura 50. Període de retorn de la inversión (Annex 1.6.). 

El resultat de la Figura 50 mostra un temps de retorn inicial d’uns 20 anys, però que s’acaba 

allargant fins a un total de 26 anys degut a la substitució d’alguns aparells de la microxarxa, 

aquest serà el temps total necessari per tal de que tots els habitants del poblat puguin recuperar 

totalment la inversió de la microxarxa. Normalment el temps d’amortització d’un camp 

fotovoltaic es troba sobre els 8 anys, per tant el valor obtingut triplica aquest valor ideal, pel que 

representa un factor important que pot tirar enrere als usuaris interessats en invertir en el 

projecte. 

A mida que avanci el temps d’estudi de la microxarxa, és d’esperar que es desenvolupi la 

tecnologia necessària que augmenti l’eficiència energètica i el temps de vida de les bateries i les 

plaques solars, tal i com s’ha observat durant els darrers anys. No obstant, aquest és un factor 

que no es pot preveure i per tant s’assumeix que els aparells reemplaçats al llarg del temps 

tindran les mateixes característiques que les que presenten actualment. 

 

13. Impacte ambiental 

Donada la naturalesa del projecte, aquest suposa un gran impacte positiu a nivell 

mediambiental, ja que no només es crea un model del poblat on es redueix el consum d’energia 

sinó que es cobreix aquesta demanda mitjançant la producció d’energia d’origen renovable. 

Com a resultat s’eliminen les emissions de gasos d’efecte hivernacle de tot el poblat procedents 

principalment dels sistemes de calefacció per combustió de gasoil. 

Per tant, l’únic impacte negatiu del poblat sobre el medi ambient són les emissions indirectes 

dels components de la microxarxa, és a dir, les emissions de CO2 procedents de la fabricació dels 

components i de la mineria i d’altres processos industrials que s’han dut a terme per obtenir els 

materials utilitzats i que no es poden considerar com una emissió directa de la microxarxa. 

13.1. Estalvi en emissions de CO2 

Donat el fet que el sistema actual funciona amb energies renovables i no produeix cam emissió 

de CO2, per tal de calcular l’impacte ambiental es tindrà en compte l’energia que es consumia al 

poblat abans d’implementar la microxarxa, i es calcularan les emissions depenent de la quantitat 
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d’energia elèctrica de la xarxa que era necessària (emissions indirectes) i l’energia tèrmica anual 

que es cobria amb la crema de gasoil (emissions directes). D’aquesta manera s’obtindrà l’estalvi 

anual del poblat mesurat en kilograms de CO2 emesos a l’atmosfera. 

Les dades d’emissions es poden obtenir del document de la OECC anomenat “Factores de 

emisión” i que presenta les dades d’emissions dels diferents combustibles i de l’electricitat 

procedent de les diferents companyies elèctriques espanyoles. Mentre que l’emissió de gasos 

del gasoil-C utilitzat a les calderes de calefacció és un valor constant, l’emissió associada a 

l’electricitat va variant en el temps depenent de la procedència d’aquesta energia, si un mix 

energètic no compta amb renovables tindrà una emissió de kgCO2/kWh major que una 

companyia que utilitzi energies verdes per la producció de la seva electricitat. 

Segons el document de la OECC, les empreses distribuïdores d’electricitat com Iberdrola o 

Endesa van produir una mitja de 0,27 kgCO2/kWh a l’any 2019, mentre que les emissions 

associades al gasoil-C presenta un valor constant de 2,868 kgCO2/kWh. Tot i que les emissions 

dels combustibles fòssils és 10 cops superior a les de l’electricitat, encara es fa servir 

combustibles com el gasoil o el gas natural per escalfar els habitatges degut al estalvi econòmic 

que suposen. 

Sabent les dades d’emissió de CO2, podem calcular els valors anuals del poblat utilitzant la 

demanda d’energia actual, és a dir, sense tenir en compte cap mètode per millorar l’eficiència 

energètica ni cap sistema de producció renovable d’autoconsum. 

Habitatges Nº cases Consum elèctric 
[kWh/any] 

Consum gasoil-C 
[kWh/any] 

Emissions per tipus 
d’habitatges  
[kg de CO2] 

Tipus 1 16 2578,8 7992 377.877,3 

Tipus 2 18 4298 13320 708.519,9 

Tipus 3 4 7736,4 23976 283.407,9 

Enllumenat públic 7948,8 - 2.146,7 

Emissió anual [kg de CO2] 
 

1.371.951,4 
Taula 22. Emissions de CO2 del poblat segons la superfície dels habitatges (Annex 1). 

L’aplicació de la microxarxa suposa un estalvi de 1.371,9 tones de CO2 emesos a l’atmosfera cada 

any de manera directa e indirecta, aquest valor representa les emissions corresponents a tots 

els habitatges del poblat i de l’enllumenat públic. Segons les dades estàndards de la Generalitat 

de Catalunya, un cotxe emet 4,5 kg de CO2 al dia, per tant, l’estalvi ecològic del poblat és 

equivalent al consum de 836 cotxes en un any, de la mateixa manera, aquest estalvi també 

equival al CO2 processat anualment per 70 milions d’arbres. 

Com s’ha mostrat al llarg d’aquest projecte, aquest consum i les emissions que se li atribueixen 

es poden reduir en un 30% a l’instaurar un model de consum sostenible, un sistema de calefacció 

sense emissió de gasos d’efecte hivernacle i una millora de l’aïllament tèrmic dels habitatges. 
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14. Conclusions 

Els resultats de la simulació de la microxarxa mostren que és possible aconseguir abastir el 

consum del poblat utilitzant únicament l’ús de les energies renovables, no obstant, la inversió 

inicial per dur a terme aquest projecte pren un valor elevat, principalment degut al poc 

desenvolupament de la tecnologia d’emmagatzematge elèctric. 

El fet de disposar del recurs eòlic tot l’any durant dia i nit suposa un estalvi en el dimensionament 

del sistema d’energia solar i, especialment, en el sistema d’emmagatzematge d’energia, el qual 

és un dels sistemes amb més pes econòmic en les instal·lacions que depenen de l’energia solar, 

per aquest motiu és aconsellable tenir en compte un sistema de producció mixt en projectes 

d’autoconsum 100% renovable. No obstant, l’ús d’aerogeneradors, tot i ser un recurs molt útil 

a priori, ha resultat prendre un paper secundari en la generació total de la microxarxa, mentre 

que la producció eòlica s’ha dimensionat per cobrir un 18% de la demanda anual, al tenir un 

sistema fotovoltaic sobredimensionat per als mesos d’estiu, ha causat que l’impacte de l’energia 

eòlica acabi representant un 7,18% de la generació anual d’energia, per tant, degut al seu cost 

d’inversió i a la baixa velocitat del vent de la zona, l’energia eòlica ha tingut un impacte sobre el 

projecte menor al esperat inicialment (Annex 1), tot i així, segueix aportant un benefici energètic 

al ser un recurs estable i continu al llarg de l’any.  

El sistema més ineficient en relació ús-preu és el conjunt de bateries, el qual aporta un 18% 

d’energia anual i suposa el 32% del cost d’inversió, però donat que aquest 18% només es pot 

proporcionar per bateries, es converteix en un factor imprescindible per a una instal·lació 

d’autoconsum d’aquestes característiques. Tal com s’ha comentat, el fet de desenvolupar les 

tecnologies d’emmagatzematge farà que en un futur puguin proporcionar una major quantitat 

d’energia amb un menor preu d’inversió. 

A nivell energètic, s’ha pogut complir l’objectiu principal del projecte, el qual era abastir a un 

poblat rural de 38 cases únicament amb energia renovable, això significa un impacte positiu 

sobre el medi ambient al reduir l’empremta de carboni i proporciona una independència 

energètica que a llarg termini resultarà en una obtenció gratuïta e inesgotable de l’energia 

procedent dels recursos naturals de la zona. No obstant, no s’ha pogut optimitzar el consum de 

l’energia produïda per la microxarxa, degut al comportament estacional de l’energia solar, això 

ha provocat que el 61% de l’energia produïda s’hagi venut a la xarxa elèctrica. L’aplicabilitat 

d’aquest projecte es pot transferir a tot tipus de nuclis de població rural que puguin ser de difícil 

accés per la xarxa elèctrica o que vulguin reduir de manera significant les seves emissions de 

CO2. D’aquesta manera es mostra que no només els edificis de nova construcció es poden 

beneficiar de l’ús de les energies renovables.  

Tot i que actualment aquest projecte no presenti un gran atractiu econòmic per a un inversor 

interessat, les diferents mesures que s’han dut a terme per obtenir la instal·lació final poden ser 

útils de manera individual en menor mesura, d’aquesta manera tot i no presentar un 

autoconsum 100% renovable, es pot trobar un terme mig que millori l’eficiència energètica de 

l’habitatge, redueixi l’emissió de gasos d’efecte hivernacle i alhora no suposi un gran impacte 

econòmic.  
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Annexos 

Annex 1: Excel càlculs producció energètica. 

1.1 Càlcul de l’angle solar òptim. 

1.2 Càlcul de generació d’energia solar tèrmica. 

1.3 Càlcul de generació d’energia eòlica. 

1.4 Gràfiques de resultats. 

1.5 Càlcul d’emissions de CO2. 

1.6 Pressupost. 

Annex 2: Fitxa tècnica aerogenerador 5500W. 

Annex 3: Dades de consum energètic eficient i renovable. 

Annex 3.1: Dades de consum energètic ineficient (consum actual). 

Annex 4: Fitxa tècnica mòdul fotovoltaic. 

Annex 5: Certificat aerogenerador TN535. 

Annex 6: Descripció general aerogenerador TN535. 

 6.6. Corba de potència del aerogenerador. 

Annex 7: Dades tècniques de la bomba de calor (pàg. 19-23,26-27). 

Annex 8: Dades tècniques acumulador de calor. 

Annex 9: Dades tècniques panell solar tèrmic. 

Annex 10. Dades tècniques de l’inversor PV de 50 kW. 

Annex 11. Dades tècniques de l’inversor eòlic de 12,5 kW. 

Annex 12. Dades tècniques de l’inversor híbrid de 5 kW. 

Annex 13. Dades tècniques bateria Powerwall de Tesla 13,5 kWh. 

 


