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Punts 
d’exposició

• Centrem la idea i veiem els elements

• Possibilitats en autoconsum 

• Instal·lacions en illa

• Energia eòlica



Centrem la idea

• Petites empreses • Particulars

• fins a 50 kWp • fins a 3 kWp

• SI Abocament • SI abocament

• SI acumulador Li • SI acumulador Li

• Eòliques ≤ 10 kWp • Eòliques ≤ 3 kWp

• SI aillades



ELS PANELLS



Manera de instal.lació



Tipus 

d’acumulador

ACUMULAR 

ENERGÍA



HIDROELÉCTRICA COMO EJEMPLO DE ACUMULACIÓN 
ENERGÉTICA



10 m

360 Tm

1 h 10 kWh

10 h 1 kWh



Pb-ácido



4 anys

9’5 anys

20 anys

1000 Ah C10



Bateries de Liti
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5 anys 8 anys



Concepte d’Inversor i d’Injector
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Autoconsum sense limitador a xarxa
_

Instal.lacions de producció



Autoconsum 
amb 
acumuladors



Monitorització
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Instal.lacions en
Illa



UNA 
INSTAL.LACIÓ

CLÀSSICA



QUAN INTERESSEN?

Pressupost aproximat:

- 0’4 e/Wp preu compra

- 350 e/kWh liti 

subvencionat

- Instal.lació i ma d’obra

8 a 12 mil 

euros



Energia Eòlica
Què és un generador eòlic?



Un exemple

producción se sitúa en más de 80kWh/día, con unos 

vientos de entre de 8 y 12m/s de media

28’8 Km/h 43’2 Km/h



El generador físicament







NOTAS EXPLICATIVAS DE ANGEL AMENGUAL SOBRE SU PROPIA PRESENTACIÓN 

 

PANELLS FOTOVOLTAICS  

El panell més usat ara mateix té unes dimensions de metre per 1’6 metres i ronda potències 

d’entre 270 i 320 Wp amb un pes d’us 25 Kg/m2 amb estructura inclosa i sense morts. 

El cablejat resulta senzill i significa uns dos fils de 6 mm2 per cada entre 15 i 25 panells o més, 

depenent de l’equip inversor. 

 

INSTAL·LACIÓ 

Abatudes sobre Teulada 

Amb inclinació i morts a Terrassa 

Apaisades 

La distància entre panells s’ha de tenir en compte 

 

BATERIES – ACUMULACIÓ D’ENERGIA 

A la subvenció s’anomenen les  d) Les inversions en sistemes d’acumulació d’ió liti, de 

capacitat d’acumulació entre 2 kWh i 12 kWh, que tenguin una garantia mínima de 

funcionament certificada pel fabricant de cinc anys.  

Remarquem que es tracta d’una subvenció orientada a acumuladors de liti i ara explicarem per 

què. 

Lo del certificat de la garantia no és un problema… però l’acumulació és el gran repte 

energètic. 

Como métodos tradicionales de acumulación de energía en grandes cantidades tenemos la 

fuerza gravitatoria y ha sido y sigue siendo un sistema eficaz, robusto y competitivo a gran 

escala, aunque con ciertas limitaciones y gran impacto ambiental. Nos referimos a las grandes 

presas. 

Esta forma de acumulación es costosa económica y medioambientalmente, pero es robusta y 

eficaz… incluso se almacena agua durante la noche en tarifa económica para venderla en horas 

punta, PERO CLARO, HABLAMOS DE GRANDES DIMENSIONES…. La cantidad de agua para 

acumular 10 kWh sería de unos…. 360,000 litros a 10 metros de altura…. Lo digo para que 

nadie se lo plantee… 

Si durante una hora hacemos fluir 360 Tm, podremos obtener 10 kWh, es decir, suministrar 10 

kW de potencia durante una hora o 1 kW de potencia durante 10 horas. 

ESTA CLARO QUE NECESITAMOS UNA FORMA MÁS COMPACTA DE ALMACENAR 

OTRAS FORMAS DE ACUMULACIÓN MÁS PRÁCTICAS SON LOS ACUMULADORES QUÍMICOS… 



La batería tradicional es con la que más experiencia tenemos. A pesar de los datos dados por el 

fabricante, 20 años de vida útil es hablar de mucho con relación a la experiencia.  

 

BATERÍAS DE PLOMO 

En este tipo de batería queda claro que el mantenimiento es muy importante debido a la 

fragilidad del elemento. Cualquier descuido puede provocar un envejecimiento prematuro y su 

pérdida. Si añadimos a esto que el acumulador es una de las piezas más costosas del sistema…. 

Hay que usarlas y dimensionarlas en su justa medida o no resultan en absoluto rentables y nos 

enfrentamos a una situación de posibles grandes pérdidas. 

Es importante tener en cuenta que, según el gráfico, una batería de ácido plomo puede 

envejecer según la vaciemos en su funcionamiento de a diario. Para las profundidades de 

descarga de 25, 40 y 80% veos que puede haber una diferencia teórica de vida útil de 4 a 20 

años. 

Otros factores como la mala recarga de agua, la temperatura ambiental alejada de los 20 ò 25ª 

o la potencia demandada, pueden acelerar también el proceso de envejecimiento y sus 

prestaciones. 

Un parámetro que vale la pena aclarar es el de Amperios hora y energía disponible en 10 

horas, abreviado por ejemplo como 1000 Ah C10, que en un sistema de por ejemplo 24 V 

podría proporcionar con una descarga del 30% una energía de 250Ahx0’25x24V = 6 kVAh que 

podemos entender como 6 kWh en principio. 

Cualquier acumulador presenta similares características referente al precio, pero en lo relativo 

a la robustez, al mantenimiento, capacidad de descarga y relación energía acumulada/peso, las 

cosas cambian entre ellas como puede pasar con las baterías selladas de plomo sin 

mantenimiento de la que tenemos también algún que otro modelo, pero el cambio radical 

aparece con la de litio. 

 

BATERIES DE LITI 

Tots hem sentit xerrar de la bateria PowerWall de Tesla, Malgrat no és la única marca ni de 

lluny que ofereix acumulació amb liti. Tenim marques com BYD que són ara les més conegudes 

per aquí, LG o Fronius. 

Les avantatges més importants són: 

- Lliures de manteniment 

- Densitat energética dues vegades superiors a les tradicionals de plom 

- Profunditat de descàrrega 100% sense patir mals 

- Garanties de fins a 10 anys 

- Els preus són ara molt competitius i ronden els 600 a 700 euros per kWh… amb la 

subvenció la cosa millora per bonificacions de fins a 300 euros/kWh en cas de 

particulars o empreses. Això desbanca a les de plom àcid donat el cas de que el preu 

d’una bateria equivalent a 10 kwh amb un sistema de 24 v es formaría amb 12 tassons 



de 1,250 Ah C10 que és més o menys equivalent a un sistema de 12 tassons de 1,600 

Ah de preu aproximat d’uns 5 a 6 mil euros davant els 3,500 euros de l’equivalent en 

liti de 10 kWh subvencionat. 

- El fet és que cap fer-se la qüestió de quins són els casos en que l’acumulació d’energia 

és factible i/o rentable. Tenint en compte que el preu de l’energia domèstica ronda els 

20 ctms/kWh i l’industrial 12 ctms/kWh o inclòs bastant menys…. Per recuperar una 

inversió feta en 10 kWh de liti subvencionats, que signifiquen un estalvi de 2 euros 

diaris al preu més car de l’energia, es necessiten acumular 10 kWh dia al llarg de 4 anys 

i 10 mesos. Al cas d’una empresa amb un preu molt menor de l’electricitat això pot 

esser de 8 o més anys. Evidentment el plaç de recuperación de la inversió és el mateix 

per més kwh d’acumulació. 

 

AUTOCONSUM SENSE LIMITADOR A XARXA 

SEGONS EL BORRADOR DEL NOU RD D’AUTOCONSUM 

Totes les instalacions fotovoltaiques d’ autoconsum que produeixen excedents es consideren 

de producció, però només les de més de 100 kWp s’han d’inscriure al Ministeri de Transició 

Ecològica. 

Totes han de dur un comptador bidireccional al punt frontera per valorar el consum i 

l’excedent. S’ha eliminat el contador al punt de generació i amb ell l’impost al sol. Només és 

necessari a algunes modalitats de producció y no és pel tema de l’impost al sol. 

Els acumuladors poden evitar l’excés de generació i estalviar-la pel capvespre.  

Desplazamiento de consumos. 

 

INSTAL·LACIONS EN ILLA 

Explicar cada element i en acabar…. Afegir la possibilitat de injector 

Una modalitat és amb injectors en lloc de matximitzador, i seria útil per a distàncies llargues 

entre la generació i el suministrament. 

 

 

ENERGIA EÓLICA 

La convocatoria de subvenció diu que:  

c) Les inversions en noves instal·lacions microeòliques amb una potència de pic per instal·lar 

de fins a 10 kWp. Els molins han d’integrar-se en el paisatge i es prohibeix la instal·lació de 

suports metàl·lics tipus gelosia. 

Un exemple moderat d’inversió eólica és el següent model de ENAIR, marca reconeguda del 

sector. 



Observeu que assegura una producció d’uns 80 kWh/dia amb vents continus d’entre 30 i 40 

Km/h aproximadament. Què vol dir això? 

- En quan a l’energia, significa molta energia… com el que consumiria 1 cotxe elèctrics tipus 

ZOE 40 per a circular òptimament uns 550 Km essent més o menys el consum d’uns 15 kWh 

per cada 100 km segons tenc experimentat. 

- En quan a la velocitat del vent…. Podem imaginar avui en sortir la situació posant al 

vehícle a 35 Km/h i treient la mà per la finestre. També ens podem fer una idea amb 

aquest ventilador i anemòmetre que hem duit… 

- Una zona on no tinguem certesa de tenir una exposició més o manco regular 

d’aquestes velocitats de vent, no hauria de fer una inversió d’aquest tipus. (Clic) 

EL GENERADOR FÍSICAMENT 

Vius per què es suposa que els molins han d’integrar-se en el paisatge i es prohibeix la 

instal·lació de suports metàl·lics tipus gelosia. 

A aquesta transparencia en fem una idea del que significa en dimensions i pes.  

Los equipos deben integrarse paisajísticamente y no deben llevar soporte en celosía. 

MOLÍ MALLORQUÍ PER A GENERAR ENERGIA 

Tenim un experiment però es queda en un cost elevat i una producció poc optimitzada…. Però 

pendent de resultats en qualsevol cas. Hem calculat uns 5 kW de potència que podria produir 

per a velocitats similars a l’anterior generador, però amb menys rendiment obviament. 

Per a la pròxima trobada vos donaré els resultats per què abans de l’estiu estarà funcionant. 

 


