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Instal·lació solar fotovoltaica
al CEIP Font d’en Fargas

Data realització: gener 2001

Promotors

Ajuntament de Barcelona:
Comissió de Sostenibilitat i
Ecologia Urbana, Institut
Municipal de Paisatge Urbà,
Institut Municipal 
d’Educació de Barcelona i 
Districte Horta-Guinardó

Institut Català de l’Energia 
(ICAEN)
Departament d’Indústria,
Comerç i Turisme
Av. Diagonal 453 bis, àtic
08036 Barcelona
Tel. 93.439.28.00

CEIP Font d’en Fargas
Passeig Font d’en Fargas, 65
08032 Barcelona
Tel. 93.357.61.48

Instal·lació a l’escola Font d’en Fargas de Barcelona d’una central solar foto-
voltaica, connectada a la xarxa de subministrament elèctric, per promoure
l’ús de recursos naturals renovables, les energies de producció neta -reduint
l’energia nuclear i els combustibles fòssils en la producció d’electricitat- i
l’estalvi energètic. Potenciar, a més, la independència energètica i la sensibi-
lització mediambiental de tota la comunitat educativa.

objectius de 
l’actuació 

A iniciativa de l’AMPA
(Associació de mares i
pares d’alumnes), l’equip
directiu i l’alumnat del
centre, l’Ajuntament de
Barcelona i l’Institut Català
d’Energia (ICAEN) han
impulsat la instal·lació
d’uns col·lectors solars
destinats a l’aprofitament
de l’energia solar fotovol-
taica per a la producció
neta d’electricitat.
Les plaques estan connec-

tades a uns onduladors
que converteixen el
corrent continu que aques-
tes generen en corrent
altern. En estar en conne-
xió amb la xarxa elèctrica
general, l’edifici es conver-
teix en una petita central
elèctrica que ven el total
de l’energia produïda i
compra el total de la que
consumeix, afavorint que
una part de l’electricitat de
la xarxa provingui d’una 

font renovable i no conta-
minant. Per tal d’incentivar
aquest tipus d’actuacions,
el preu de venda de 66
ptes/kWh (segons el RD
2818/1998 per a una ins-
tal·lació de 5kWp) és 4
vegades superior al preu
de compra. Amb aquest
sistema, no és necessari
emmagatzemar l’energia
elèctrica en acumuladors o
bateries per assegurar
l’autonomia del centre.

descripció de 
l’actuació



Altres experiències
similars

Cal destacar l’IES Celestí Bellera
de Granollers i altres experièn-
cies com l’edifici nou de
l’Ajuntament de Barcelona, la
Biblioteca de Mataró, la
Fundació Terra o el Museu de la

Ciència i la Tècnica de Catalunya
(Terrassa).

En l’àmbit europeu, Alemanya,
Àustria i els Països Escandinaus
són una referència obligada.

Aspectes pedagògics

La instal·lació serveix als alumnes com a familiaritza-
ció amb l'energia solar. Els quadres elèctrics de
control i comptadors d’energia propis estan situats
dins del centre per ser consultats i, a més, una web
(connectada a la xarxa telemàtica educativa de
Catalunya) permetrà als alumnes i al públic en
general fer un seguiment de les dades sobre la
captació solar en temps real.
Les activitats pedagògiques entorn de la central, a
més de la sensibilització sobre la producció i l’ús de
les energies netes i renovables, també permeten
promoure la idea viable d’estalvi energètic.

Fitxa tècnica

Col·lectors solars: 60 mòduls fotovoltaics opacs
estàndard de 85 Wp de potència nominal 
Superfície total de captació solar: 38,4 m2
Orientació: Sud 35º
Potència total: 5100 Wp 
Onduladors: 5 (el conjunt està dividit en 5 subcamps
per aconseguir la potència i la tensió adequades).

SUBMINISTRADOR D’EQUIPS
TFM (teulades fotovoltaiques multifuncionals)
Pol. Ind. Pla d’en Coll - Gaia,5 (Montcada i Reixac)
Tel. 93.575.36.66

Resultats energètics i ambientals

ENERGIA ELÈCTRICA GENERADA
La central fotovoltaica permet la producció anual
d’uns 7064 kWh d’electricitat neta, equivalent al
consum de 13,5 bombetes de 60W en un any.

ESTALVI D’EMISSIONS
1,62 Tm CO2, caldria un any perquè mitja hectàrea de
bosc mediterrani convertís aquest CO2 en oxigen.
(La reducció d’aquest tipus d’emissions és un dels
compromisos de la Cimera de la Terra de Rio de
Janeiro de 1992 i del protocol de Kioto de 1997 per
combatre l’efecte hivernacle.)

Inversió econòmica

El cost total de la instal·lació és de 6 milions de
pessetes, cofinançat per l’Ajuntament de Barcelona,
l’ ICAEN i l’AMPA del centre.
Aquest tipus d’instal·lacions d’iniciativa privada
poden gaudir de subvencions de l’IDAE (Instituto
para la Diversificación y el Ahorro de la Energía),
l’ICAEN i el propi Ajuntament de Barcelona. Amb
aquests ajuts, una central d’aquestes característi-
ques es pot arribar a amortitzar en 5 o 6 anys.

Esquema bàsic d’un sistema connectat a la xarxa

Instal·lació solar fotovoltaica al
CEIP Font d’en Fargas
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Si voleu més informació, adreceu-vos als punts de contacte o al Centre de Recursos  Barcelona Sostenible
C/  Nil Fabra, 20 baixos 08012 Barcelona - Telf. 93 237 47 43 / 93 237 38 04 - e-mail: recursos@mail.bcn.es

L’aprofitament de
l’energia solar
fotovoltaica per
obtenir electrici-
tat permet estal-
viar combustibles
fòssils, al mateix
temps que evita
l’abocament de
CO2 a l’atmosfera
i la producció de
deixalles nuclears
(el 80% de l’elec-
tricitat consumida
a Barcelona és
d’origen nuclear)

El camp fotovoltaic

produeix electricitat en

forma de corrent

continu (DC) que els

onduladors converteixen

en corrent altern (AC) de

220V a 50Hz per poder-

la injectar a la xarxa

elèctrica.


