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Aquest tipus d’instal·lacions foto-

voltaiques generen electricitat,

que és lliurada directament a la

xarxa elèctrica. A diferència de

les autònomes, aquestes instal·la-

cions no disposen de dispositius

per acumular l’energia generada.

ENERGIA FOTOVOLTAICA CONECTADA
A LA XARXA ELÈCTRICA

Gestiona i promou:

Amb el suport de:

avenergia@avenergia.com Vilanova i la Geltrú

COMPTADOR3
El comptador és bidireccional i actua-
litza permanentment l’energia que
cedim a la xarxa elèctrica. Aquest
dispositiu també ens informa del
propi consum dels inversors.

CONNEXIÓ
A LA XARXA ELÈCTRICA4

2 INVERSOR

La funció de l’inversor és transformar
el corrent continu en corrent altern
sinusoïdal de 50 Hz i 230V,  que és
el corrent que trobem a les nostres
llars.

MÒDULS FOTOVOLTAICS1
Les plaques fotovoltaiques produeixen
electricitat en forma de corrent continu.

MÒDUL

INVERSOR

COMPTADOR

XARXA
ELÈCTRICA
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AVEnergia · avenergia@avenergia.com · tel.: 977 841 716INFORMACIÓ:

QUI POT PARTICIPAR-HI?

En aquesta iniciativa mediambiental hi poden participar tots
els ciutadans i ciutadanes i entitats interesades. Es donarà
prioritat a totes les pesones que estiguin empadronades a
Vilanova i la Geltrú.

QUINA ÉS LA FORMA CONTRACTUAL
ESCOLLIDA?

Mitjançant un contracte en comptes en participació, pel qual
qualsevol ciutadà o ciutadana o entitat compra una (1) par-
ticipació a l'empresa promotora per un import de 2.000€,
1.500€, 1.000€ o 500€ que anirà destinat al projecte
fotovoltaic de Vilanova i la Geltrú, amb l'obligació de l'empresa
de retribuir a les persones o entitats que participen els
corresponents rendiments derivats de l'explotació del projecte
fotovoltaic.

QUINA RENDIBILITAT ES POT OBTENIR?

Les persones o entitats participants en aquests comptes en
participació poden obtenir una rendibilitat anual estimada
de fins al 6%, durant 25 anys, que es liquidarà anualment.

PODEM VENDRE ELS NOSTRES DRETS SOBRE
LES INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES?

Sí, els ciutadans poden transmetre en qualsevol moment a
altres ciutadans o entitats la titularitat i els drets derivats del
contracte de comptes en participació, comunicant-ho degudament
a l'empresa explotadora.

QUANTES PARTICIPACIONS?

En principi s’ha proposat una (1) particiació en el projecte per
ciutadà, ciutadana o entitat, però se’n poden reservar les
desitjades.
En el cas que les sol·licituds fossin superiors a la demanda es
farà un sorteig.  Aquest tindria lloc el dia 31 de juliol de 2009,
a les 12 h al Centre Cívic La Geltrú.

COM PODEM OBTENIR MÉS INFORMACIÓ?

Les persones interessades a participar en la iniciativa disposaran
d’un punt d’atenció individualitzada, al Centre Cívic La Geltrú,
durant els dies:

Dies: 9, 10, 15, 17, 22, 24, 28 i 30 de juliol de 2009
Horari: 17 h a 20 h

NAUS PIVSAM

UBICACIÓ: Antonio Rubio, 6
POTÈNCIA NOMINAL: 20kW

LLAR D’INFANTS
L’ESCATARET

UBICACIÓ: rambla de Sant Jordi, 22
POTÈNCIAFV INSTAL·LADA: 20 KW

COM REDUIR CO2

L’energia solar fotovoltaica és una energia renovable que s’obté
per la transformació de la radiació solar en electricitat. Aquesta
energia neta permet evitar l’emissió de CO2 a l’atmosfera i
d’aquesta manera evitar l’escalfament del planeta.

Cada KWh generat amb energia solar fotovoltaica estalvia l’emissió
a l’atmosfera d’aproximadament 0,4 kg de CO2 (font: IDAE)

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú aposta per la utilització
de les energies renovables i la reducció de les emissions de
CO2, i per això va organitzar un concurs públic per cedir dues
cobertes municipals i col·locar-hi una instal·lació solar fotovoltaica.
Amb aquest concurs l’Ajuntament possibilita que la ciutadania
pugui participar en aquest ambiciós projecte, amb petites
contribucions, que podran ser traduïdes en rendibilitat
econòmica per a la venda d’aquesta energia a les companyies
distribuïdores d’energia.

AVEnergia, empresa capdavantera en la gestió de les
instal·lacions fotovoltaiques en cobertes, ha estat la guanyadora
de  la concessió d’una llicència per a l’ocupació de la coberta
de la llar d’infants l’Escataret i de les naus de l’empresa
municipal Promoció Industrial Vilanova SAM (PIVSAM), situades
al polígon Santa Magdalena.

PARTICIPACIÓ
EN L’EXPLOTACIÓ
DE PROJECTES SOLARS
FOTOVOLTAICS
EN EDIFICIS MUNICIPALS LA REALITZACIÓ D’AQUESTES DUES

INSTAL·LACIONS SOLARS FOTOVOLTAIQUES
PERMETRÀ:

Evitar 25 tones d’emissions de CO2/any

3.000 arbres que serien necessaris per absorbir
les tones d’emmisions de CO2 que s’eviten

Producció equivalent al consum de 25 habitatges


