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ESTRUCTURA DEL PROJECTE

▪ Document I: Memòria i Annexos
▪ Annexos a la Memòria:

➢ Annex núm. I: Dades climàtiques i estimació de la Ev de la bassa

➢ Annex núm. II: Estimació de la demanda d’aigua de la zona regada

➢ Annex núm. III: Descripció i dimensionament de la instal·lació solar fotovoltaica

➢ Annex núm. IV: Documentació tècnica

➢ Annex núm. V: Avaluació econòmica de la inversió

▪ Document II: Plànols

▪ Document III: Plec de condicions

▪ Document IV: Amidaments i Pressupost

▪ Document V: Estudis amb entitat pròpia
▪ Estudi de seguretat i salut

▪ Estudi d’impacte i integració paisatgística



INTRODUCCIÓ 

Comunitat de Regants del Canal Algerri-Balaguer 

Captació d’aigua es fa des del riu Noguera Ribagorçana, al municipi d’Ivars de 
Noguera. 8.000 ha regables.

Font: https://acatcor.cat/comunitats-regants/canal-algerri-balaguer/



INTRODUCCIÓ 

Infraestructura:

▪ Estació de bombament

▪ Canal (3 sectors de reg) → Necessitat d’energia elèctrica per assolir pressió.

▪ Basses de regulació Elevat cost elèctric.

Font: https://acatcor.cat/comunitats-regants/canal-algerri-balaguer/



INTRODUCCIÓ

Basses de reg → Problemàtica: Pèrdua d'aigua per evaporació.

Existència de mètodes de control de les pèrdues per evaporació. 

Font: Ferrer-Gisbert et al. A new photovoltaic floating cover system for water reservoris. Renewable Energy, December 2013, Vol.60, pp.63-70



OBJECTE I ABAST DEL PROJECTE

▪ Disseny d’un sistema de coberta fotovoltaica per una bassa de reg
que permeti proveir energèticament unes bombes mitjançant
energies renovables i reduir les pèrdues d’aigua per evaporació.

▪ Determinació les necessitats d’aigua de la zona regada, amb
l’objectiu de dimensionar el sistema.

▪ Estudi de les alternatives de disseny i dimensionament del sistema
fotovoltaic.

▪ Estudi de l’estalvi d’aigua.

▪ Estimació del cost de la solució adoptada i avaluació econòmica de
la inversió plantejada.



ESTUDI D’ALTERNATIVES

▪ INSTAL·LACIÓ EN SÒL AGRARI

- Necessitat de compra o arrendament de sòl.

- Pèrdua d’espai agrari.

▪ INSTAL·LACIÓ SOBRE LA BASSA

- Reducció de l’evaporació de l’aigua de la bassa.

- Evitar l’ocupació de l’espai agrari.

- Augment de l’eficiència del mòduls fotovoltaics, degut a la
reducció de la temperatura.



A. ESTRUCTURES FLOTANTS

 Sistemes flotants fotovoltaics

Font: https://www.youtube.com/watch?v=XSb3SxbZdSY

Font: Ferrer et al. 2013. A new photovoltaic

floating cover system for water reservoris.

Font: http://www.escueladeenergiaverde.com/ 

floating_solar_power_plant_at_Nishihira_Pond_2.jpg



B. ESTRUCTURES SUSPESES

 Coberta fotovoltaica

Font: http://www.ades.tv/energias-renovables/energia-solar/energia-eolica/scubierta-energetica

Font: http://losconstructorestextiles.com/agricultura/cubrimiento_balsas_riego06b.jpgFont: http://www.netprocanopies.com/water-management.html



SOLUCIÓ ADOPTADA

Per donar resposta a la problemàtica plantejada es planteja un sistema de
BOMBAMENT SOLAR EN REGADIU amb un SISTEMA FOTOVOLTAIC SUSPÈS SOBRE
UNA BASSA DE REG.

Avantatges:
▪ Permet proveir energèticament un sistema de bombes mitjançant energies renovables

▪ Permet conservar les terres de conreu

▪ Permet reduir les pèrdues per evaporació de l'aigua emmagatzemada en una bassa i augmentar
l’eficiència de la instal·lació fotovoltaica.



CONCLUSIONS I VALORACIONS

 És possible frenar l’evaporació de les basses de reg mitjançant diversos mètodes
(ex. cobertes fotovoltaiques).

 Amb la instal·lació no perdem sòl agrícola i no suposa alteracions topogràfiques

 Pel que fa a la inversió econòmica del projecte, caldria remarcar que la
rendibilitat de la inversió és limitada i a llarg termini. Partint del supòsit que el
preu de l’energia augmenti progressivament en un futur, aquest augment ens
milloraria les condicions de la inversió.

 Com a conclusió final, es pot remarcar que el sistema de coberta fotovoltaica
plantejat pot ser una solució eficient per a certes qüestions polítiques i agro-
energètiques; i pot donar resposta a la necessitat d'eines d'ús eficient de
l’energia i l'aigua.



MOLTES GRÀCIES!


