
                                              PROJECTES DE SOMENERGIA FV A RIUDARENES (GIRONA)

 

TEULADES FOTOVOLTAIQUES DE 22,4 kWp A ZONA ESPORTIVA DE 

RIUDARENES

Característiques                                                             Ubicació

Breu descripció: 

Imatges:

Titular Edifici: Ajuntament de Riudarenes

Descripció edifici: Zona esportiva (vestidors)

Potència: 20 kWn / 22,4 kWp

Producció màxima: 29.840 kWh/any

Mòduls/Inversor: REC

Data posada en marxa: Agost 2012

Tarifa assignada: 0,3135 €/kWh

Cost total Som Energia: 67.627 €

TIR 25 anys: 10,2 %

Anys retorn: 8,65

Projecte que ens ve proposat per la instal· ladora Mateu-Nierga, amb Prefo (tarifa) aprovada, i condicions 

tècniques i econòmiques ja pre-establertes. Des de la comissió de fotovoltaica de Som Energia hem estat 

negociant el canvi de marca de panells fotovoltaics, per tal de trobar el millor equilibri entre fabricació 

local, menor petjada ecològica, millors garanties i durabilitat, millor preu per Som Energia. Es va superar 

un concurs públic per accedir a fer ús de les cobertes de titularitat municipal.

La instal· lació es divideix en dues cobertes, sobre el vestidor de la piscina municipal i sobre els vestidors 

del camp de futbol.



                                              PROJECTES DE SOMENERGIA FV A RIUDARENES (GIRONA)

TEULADA FOTOVOLTAICA DE 22,4 kWp AL MAGATZEM BRIGADES MUNICIPALS

Característiques                                                             Ubicació

Breu descripció: 

Imatges:

Titular Edifici: Ajuntament de Riudarenes

Descripció edifici: Magatzem brigades munic.

Potència: 20 kWn / 22,4 kWp

Producció màxima: 29.840 kWh/any

Mòduls/Inversor: REC

Data posada en marxa: Agost 2012

Tarifa assignada: 0,3135 €/kWh

Cost total Som Energia: 67.627 €

TIR 25 anys: 10,2 %

Anys retorn: 8,65

Projecte que ens ve proposat per la instal·ladora Mateu-Nierga, amb Prefo (tarifa) aprovada, i condicions 

tècniques i econòmiques ja pre-establertes. Des de la comissió de fotovoltaica de Som Energia estem 

negociant el canvi de marca de panells fotovoltaics, per tal de trobar el millor equilibri entre fabricació 

local, menor petjada ecològica, millors garanties i durabilitat, millor preu per Som Energia. Es va superar 

un concurs públic per accedir a fer ús de les cobertes de titularitat municipal.



                                              PROJECTES DE SOMENERGIA FV A RIUDARENES (GIRONA)

TEULADA FOTOVOLTAICA DE 20,2 kWp A LA NAU DE SEMURSA

Característiques                                                             Ubicació

Breu descripció: 

Imatges:

Titular Edifici: Ajuntament de Riudarenes

Descripció edifici: Nau Serveis Municipals de 

Riudarenes SEMURSA.

Potència: 18 kWn / 20,2 kWp

Producció màxima: 26.856 kWh/any

Mòduls/Inversor: REC / Siemens 

Data posada en marxa: Agost 2012

Tarifa assignada: 0,3135 €/kWh

Cost total Som Energia: 61.898 €

TIR 25 anys: 10,1 %

Anys retorn: 8,85

Projecte que ens ve proposat per la instal· ladora Mateu-Nierga, amb Prefo (tarifa) aprovada, i condicions 

tècniques i econòmiques ja preestablertes. Des de la comissió de fotovoltaica de Som Energia estem 

negociant el canvi de marca de panells fotovoltaics, per tal de trobar el millor equilibri entre fabricació 

local, menor petjada ecològica, millors garanties i durabilitat, millor preu per Som Energia. Es va superar 

un concurs públic per accedir a fer ús de les cobertes de titularitat municipal.


