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1. ANTECEDENTS
Les necessitats futures del servei municipal d’abastiment d’aigua potable, requereixen de la
disponibilitat d’una superfície similar a la que actualment allotja el dipòsit regulador de
Trepuconet i la planta de desnitrificació, ubicades a una parcel·la de titularitat municipal d’uns
2.219 m2. En previsió de futures ampliacions es calcula que, com a mínim, s’ha de doblar
aquesta superfície.
La parcel·la amb la que llinda la planta actual te una superfície total aproximada de 21.346 m 2,
dels quals uns 3.000 m2 es reservarien en previsió de les futures ampliacions de les
instal·lacions de tractament d’aigua potable, restant disponibles uns 18.000 m2 que es podrien
fer servir per altres usos. Es troba situada en rústic comú, amb referència cadastral
07064A00100128 i les classificacions següents:
•
•
•
•

PTI: Àrea d’Interès Agrari.
PTI: Risc moderat de contaminació d'aqüífers.
PTI: Afectació de protecció de carreteres.
PDSEIB: Aptitud mitjana per a instal·lacions fotovoltaiques.

2. CONFIGURACIÓ DE PARTIDA
La superfície disponible, considerant que es tracta d’una parcel·la pràcticament plana i sense
vegetació arbustiva, és idònia per considerar la ubicació d’una infraestructura de generació
d’energia renovable amb tecnologia solar fotovoltaica. Per dimensions i orientació, tenint
present que hi ha tancaments perimetrals de paret seca i una absència de edificis o arbrats que
puguin ocasionar ombres significatives, es factible implantar un mínim de 1.190,7 kWp de
panells fotovoltaics (que podrien arribar a un màxim de 1.736,6 kWp en el cas de fer servir
panells d’alta eficiència), així com els elements de protecció, control i gestió de l’energia previs
a la seva connexió a la xarxa elèctrica de distribució.
La classificació d’Aptitud mitjana per a instal·lacions fotovoltaiques d’acord amb el Pla Director
Sectorial Energètic de les Illes Balears, implica la necessitat de redactar Estudi d’Impacte
Ambiental i la possibilitat d’obtenir declaració d’utilitat pública.
Quan al risc moderat de contaminació d'aqüífers i l’afectació de carreteres hauran de tenir-se
en compte durant la redacció del projecte per limitar els impactes de la planta i adoptar les
mesures correctores adients.
Atenent als nivells de radiació solar disponibles a l’emplaçament i considerant la configuració
de màxima potència, es calcula una generació d’energia d’uns 2.507.184 kWh/any
(aproximadament el 44% de la generació mitjana del parc eòlic de Milà, equivalent a la
demanda d’energia elèctrica anual de 716 famílies), amb els següents impactes ambientals
positius:
• Reducció d’emissions CO2 en 2.301,6 tones/any.
• Reducció d’emissions NOx en 17,7 tones/any.
• Reducció d’emissions de partícules i escòries en 185,3 tones/any.
• Reducció d’emissions de SO2 en 32,0 tones/any.
Si tenim en compte que:
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• L’energia elèctrica facturada al municipi l’any 2016 va ser de 21.430.703 kWh.
• El consum d’energia elèctrica de l’Ajuntament l’any 2017 va ser 694.283 kWh/any.
La planta proposada, en relació a les dades anteriors, implicaria:
•
•
•

Que el 11,7% de l’energia elèctrica consumida per el municipi quedaria cobert per la
generació de la planta.
Compensaria tota la demanda d’energia elèctrica de les diferents infraestructures
municipals (fins a 3,6 cops).
Contribuiria a una reducció de les emissions contaminats de la Central Tèrmica del
Port de Maó que afecten directament al municipi.

Quan a les dades econòmiques:
•

•

•
•

•

El cost d'implantació de les infraestructures de generació amb tecnologia fotovoltaica
està evolucionant a la baixa en el decurs dels darrers 20 anys i es previsible que la
tendència es mantingui. A la data actual, el cost final es situa entre els 0,7 €/Wp i els 1,1
€/Wp per a instal·lacions en terra i potència mínima d’1 MWp. En el cas que ens ocupa,
podem preveure un cost aproximat de 1.660.000 €. L’amortització de la planta ha de
considerar-se a 20 anys.
El preu de venda de l’energia en el mercat lliure peninsular (POOL espanyol) per a les
franges horàries de producció de la central solar, està marcant un preu mig que ronda
els 50 €/MWh i en el cas de les Illes Balears podem esperar una retribució superior, al
voltant dels 58 €/MWh. En conseqüència, es poden esperar uns ingressos anuals per
venda d’energia superiors als 127.000 €/any, que es graven amb un impost del 7% en
concepte d’impost a la generació d’energia elèctrica.
Els costos anuals d’operació i manteniment d’aquest tipus d’instal·lació representen el
entre 10% i el 15% dels ingressos: 12.700 a 19.000 €/any.
Es proposa que l’ajuntament apliqui un cànon sobre els ingressos per venda d’energia
elèctrica del 2% durant els primers 20 anys de vida de la instal·lació que passaria a ser
del 25% un cop amortitzada.
Per al finançament d’aquesta instal·lació es recomana utilitzar fórmules de participació
social, atès que el rendiment econòmic és molt limitat i no resultaria suficientment
interessant per a grans inversors. S’ha estudiat la possibilitat d’un finançament amb un
retorn a 20 anys i un interès del 2,5% des del primer any de funcionament de la planta.

3. CONSIDERACIONS INICIALS
Aspectes ambientals:
•
•
•
•

Configuració de la planta pensada per evitar impacte visual: la alçada màxima del camp
solar serà inferior a 2,5 m i amb una pantalla vegetal es podrà ocultar a la vista.
Les casetes dels CTs i CMM es folraran amb pared seca per integrar-les a l’entorn.
El sistema d’instal·lació, similar al ja utilitzat a Son Salomó (veure il·lustració núm.1),
permetrà col·locar els panells fotovoltaics amb una estructura encastada al terreny,
sense necessitat de fer servir formigó, fàcilment desmuntable en el futur.
Permetrà la compatibilitat amb activitat ramadera, de fet, l’experiència de Son Salomó
demostra que els bens poden pasturar entre les fileres de panells sense afectar a la
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producció d’energia, mantenen la vegetació a ran de sol i no causen danys a les
infraestructures.
La proximitat d’aquesta instal·lació al nucli urbà i al polígon industrial fa que les
perdudes d’energia a la xarxa de transport siguin molt petites.
Contribueix a una reducció significativa d’emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle
(GEH), contribuint a la mitigació del canvi climàtic.
És una oportunitat per implicar als municipis en la generació d’energia distribuïda i
reduir els impactes negatius de l’ús d’energies fòssils.

Il·lustració núm.1: Detall estructures panells Son Salomó

Aspectes socials:
•
•

•

Apropa al municipi al compliment del objectius UE.
La penetració d’energia renovables als països centre-europeus s’està realitzant amb la
participació directa de la ciutadania, mitjançant inversions mixtes públic-privades o amb
petites cooperatives locals. En el cas espanyol, tenim l’experiència dels projectes
impulsats per les cooperatives Som Energia (https://www.generationkwh.org/), Goiener
(https://nafarkoop.eus/es/nuestros-proyectos/) o Eolpop (http://www.viuredelaire.cat/ca/),
que han propiciat la instal·lació de renovables al territori peninsular.
La participació ciutadana en el finançament d’aquesta mena de projectes, facilita la
democratització de l’energia i permet als ciutadans implicar-se activament en el canvi de
model energètic. Millora l'acceptació de les noves infraestructures, dinamitza la
economia local i genera nous llocs de feina.

Aspectes tècnics:
Infraestructures de MT:
•
•

Es contempla la connexió a la xarxa de distribució de 15 kV, operada per ENDESA,
mitjançant connexió soterrada al CT que hi ha a prop de l’accés al polígon industrial.
S'instal·larà un CMM, amb els equips de mesura i protecció, a l’accés a la finca, fora de
l'àrea de servitud de carreteres, i dos CTs de 800 KVA per adequar la tensió de la
planta a la normalitzada per la xarxa.
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Xarxes de distribució interna:
•

•
•

Es preveu ubicar capses de concentració STRINGS a cada ramal, amb proteccions
tèrmiques i sobretensions, descarregadors de sobretensions atmosfèriques, etc.
Les agrupacions de STRINGS poden anar amb seccions majors cap als inversors,
mitjançant soterrament de línies.
La conversió de potència de CC a CA s’està estudiant amb dues opcions de disseny:
◦ Inversors centrals de gran potència (800 kVA), amb entrades multi-string i annexats
a CT. En aquest cas, amb un màxim de 2 unitats seria suficient i es faciliten les
tasques de manteniment.
◦ Inversors STRING de potencies inferiors a 50 kW, sent necessari un numero elevat
dels mateixos. L'avantatge és una menor perduda de generació en cas d’avaria.

Captadors solars i estructures:
•

•

En aquests moments s'està projectant amb panells de 360 Wp, però en el mercat es
podent trobar panells de 260 a 300 Wp a preu €/Wp molt més favorable (eliminació
d’estocs). Açò, tot i que implica un menor rendiment per m2 ocupat, pot suposar una
avantatge econòmica significativa que cal tenir en compte.
Quan a les estructures, el més adient seria l’alumini anoditzat amb perfils que permetin
varies fileres de panells, amb l’objectiu de limitar l'impacte visual. Aquestes estructures
es fixarien al terreny mitjançant columnes tipus IPN encastades directament al terra, o
mitjançant pilars metàl·lics roscats auto-penetrants . En tot cas, els materials adequats
per la fixació al terreny són l’acer galvanitzat o l’acer inoxidable.

4. OPCIONS DE DISSENY
S’han valorat un total de 10 opcions de disseny, utilitzant diferents tecnologies de plaques,
potències i configuracions de distribució per quedar finalment amb una proposta: la de major
potència que pot ubicar-se a la parcel·la, de forma que segons com evolucioni el mercat, es
pugui optar per la fórmula més avantatjosa possible.
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En la fase de redacció del projecte executiu, un cop superades las tramitacions ambientals i
assegurat el punt i condicions d’accés a la xarxa elèctrica, es podrà determinar quina és la
opció més favorable en funció de la realitat del mercat.

Energia mensual injectada a la xarxa
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Previsió de generació mensual segons diferents models de càlcul
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5. QUADRE RESUM DE LA OPCIÓ TRIADA
DADES GENERALS
Potencia (kWp)
Energia (kWh/any)
Inversió necessària

1.736,64
2.507.184
1.660.000,00 €
CAMP SOLAR

Placa
Potencia pic (Wp)
Eficiència placa
Número plaques

SP X22-360-COM
360
22,10%
4.824
SUPERFÍCIES

Parcel·la (m2)
Trafos i convertidors (m2)
Camp solar (m2)
Ocupació total (m2)

20.234
63,70
7.630,67
7.694,37

DADES ENERGÈTIQUES
Demanda terme municipal (kWh/any)
Demanda ajuntament (kWh/any)
Cobertura terme municipal
Cobertura ajuntament
DADES AMBIENTALS
Reducció CO2 (T/any)
Reducció NOx (T/any)
ReduccióSO2 (T/any)
Reducció partícules (T/any)
DADES SOCIALS
Demanda familar (kWh/any)
Cobertura famílies
DADES ECONÒMIQUES
Ingressos anuals
Costos OP&M
Canon anuals primers 20 anys
Canon anual a partir de 20 anys
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21.430.703
694.283
11,70%
361,12%
2.301,6
17,7
32,0
185,3
3.500
716
127.866,40 €
17.901,29 €
2.557,33 €
34.448,27 €
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6. ANNEX
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as

Ctr
APT

ESBORRANY - PLACA DE SUNPOWER 360W (6 Plaques) - Parcel.la amb ref. 07064A00100128
Num total de plaques: 4.824 (1.736,6 kWp)

as

Ctr
APT

ESBORRANY - PLACA DE SUNPOWER 360W (6 Plaques) - Parcel.la amb ref. 07064A00100128

0.30

1.80

2.45

Num total de plaques: 4.824

5.31

Num total de plaques: 4.824

