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6  Anàlisi econòmica dels sistemes fototèrmics

L’objectiu fonamental de qualsevol projecte que intenti integrar l’energia solar com a sistema alternatiu
d’energia és arribar a conèixer la rendibilitat del projecte. És a dir, cal veure si la instal·lació que volem
construir resulta econòmicament rendible per amortitzar-la en molt menys temps que el període de vida
útil de qualsevol d’aquestes instal·lacions, que s’acostuma a fixar en uns vint anys (a molt estirar).

En aquest capítol veurem quines són les eines econòmiques que ens permeten avaluar la viabilitat
econòmica d’un projecte d’energia solar tèrmica i estudiarem dos dels criteris més  utilitzats: el criteri de
l’estalvi solar i el del temps d’amortització. Ambdós criteris ens poden ajudar a dimensionar el nostre
sistema de manera prou correcta.

6.1  Conceptes d’anàlisi econòmica

Els criteris econòmics proposats per avaluar i optimitzar els sistemes d’energia solar són de molts tipus
i no hi ha un comú acord generalitzat sobre quin d’ells s’ha d’utilitzar. En general, tots els criteris
econòmics que exposarem a continuació no són exclusius de sistemes amb energia solar, sinó que es
poden generalitzar per comparar i avaluar qualsevol tipus de projecte que impliqui una despesa
econòmica.

Criteri de l’energia solar
de menys cost

Com el seu nom indica, aquest criteri s’utilitza en els casos en què
l’energia solar és l’única font d’energia per utilitzar. El sistema que
ens proporcioni el cost d’operació i manteniment mínim al llarg de la
vida del sistema utilitzant només energia solar serà l’afavorit.

Criteri del cost
del cicle de vida

En general, i quan es tracta de sistemes solars amb energia alternativa
de suport, s’utilitza el criteri del cost del cicle de vida. Aquest criteri
es basa en la suma de totes les despeses associades al sistema
energètic al llarg de tota la seva vida o període d’anàlisi seleccionat
en valor monetari actual o present, és a dir, tenint en compte el valor
del diner en el temps. Així doncs, aquest criteri té en compte valors
com l’IPC, l’interès de deute bancari, etc.

Criteri del temps
 d’amortització

El temps d’amortització es pot definir de múltiples maneres però
potser la més usual és el temps necessari perquè l’estalvi en
combustible acumulat al llarg d’un temps iguali la inversió total
inicial. Això és el temps que ha de passar fins que recuperi la inversió
en forma de combustible estalviat.
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Criteri de la taxa
de rendibilitat interna

Aquest criteri (conegut com TIR), estableix la taxa mínima a partir de
la qual el projecte no dóna ni pèrdues ni beneficis. No es tracta en
aquest capítol, però és un tractament particular del concepte de valor
actual net (VAN).

6.1.1  Un concepte fonamental: el valor del diner en el temps

El temps és sovint un factor que escapa al nostre control. Tot i així, la majoria dels criteris anteriors es
basen en les operacions de valor del diner en el temps. De fet, el concepte de valor del diner en el temps
és fonamental en la comparació dels rendiments econòmics d’alternatives de disseny. El diner es veu
afectat pel pas del temps o bé augmentant (revalorització) o bé disminuint de valor (depreciació), de
manera que un pagament d’una suma X de diners avui no serà la mateixa que la d’aquí a un any.
Aquesta variabilitat en el temps del valor del diner la fixa l’interès.

La pràctica de carregar interessos es remunta quasi al començament de la història escrita i avui és un
principi establert que acceptem sense apreciar-ne plenament el potencial ni les conseqüències. En el
nostre entorn econòmic, el capital és el recurs bàsic, que ens permet satisfer necessitats, adquirir béns de
producció i convertir-los en béns de consum o serveis, etc. Des del punt de vista del prestamista (qui
deixa els diners), el capital és un recurs fluid; el pot gastar en béns que donin un benefici o una
satisfacció personal; el pot guardar o regalar; el pot, també, prestar. Si el presta, esperarà normalment
algun tipus de compensació. La seva compensació és l’interès. L’interès compensa les despeses
administratives de la realització del préstec, el risc que el préstec no sigui reemborsat i la pèrdua dels
guanys que s’haguessin obtingut d’haver utilitzat els diners per a altres finalitats.

Des del punt de vista del prestatari (qui accepta diners d’altri en concepte de préstec), el préstec
representa una oportunitat de realitzar un projecte que d’una altra manera hauria d’haver-se posposat.
L’interès és, en aquest cas, la prima pagada per evitar l’espera en la utilització del diner.

6.1.2  Interès i inflació

En considerar el valor del diner en el temps, és convenient representar matemàticament la relació entre
el valor actual o present d’una suma de diners i el seu valor futur. Mesurant el temps en anys, si una
sola suma de diners té un valor actual o present de P, el seu valor en n anys serà igual a:

nn IPF += (6.1)

on Fn és el futur de P, és a dir, el valor acumulat de P durant n anys, i In és l’increment del valor de P
durant n anys. In es coneix com l’interès acumulat en les transaccions de préstec i és una funció de P, n i
la taxa d’interès anual, i. La taxa d’interès anual es defineix com el canvi de valor d’una unitat
monetària durant el període d’un any.

Amb els anys s’han establert dues maneres de calcular In. La primera considera In com una funció lineal
del temps: donat que i és el coeficient de canvi durant un període d’un any, s’afirma que P canvia de
valor en una quantitat P·i cada any. Per tant, es dedueix que In és el producte  de P, i i n:

niPI n ⋅⋅= (6.2)

i



6 Anàlisi econòmica dels sistemes fototèrmics 115

( )niPFn ⋅+⋅= 1 (6.3)

Aquesta forma de càlcul es coneix com interès simple.

La segona manera utilitzada pel càlcul del valor de In és interpretar i com el coeficient de canvi en el
valor acumulat del diner. Per tant, s’afirma que es verifiquen les relacions següents:

1−⋅= nn FiI (6.4)

i

( )iFF nn +⋅= − 11 (6.5)

Forma de càlcul que es coneix com interès compost.

Actualment, quasi totes les transaccions monetàries es basen en taxes d’interès compost, per això,  quan
es parla d’interès ja es pressuposa que es parla d’interès compost si no s’indica el contrari.

Quan en comptes d’un any calgui modelar perfils de flux al llarg de més anys, el càlcul es pot fer any
rere any o de cop: si considerem la inversió d’una sola suma de diners P en un compte bancari durant n
períodes d’interès, el valor F acumulat a la fi dels n períodes d’interès (suposant que no retirem diners
en cap moment) valdrà:

( )n
n iPF +⋅= 1 (6.6)

La quantitat ( )ni+1 es coneix com a factor de capitalització.

Exemple 6.1

Un individu rep en préstec 1.000 euros al 6% d’interès compost anual. El préstec es reemborsarà
després de cinc anys. Quant caldrà pagar llavors suposant que la taxa d’interès no sigui revisada?

Utilitzant l’equació 6.6 tindrem

( ) ( ) 20,13380,061000.1i1PF 5
n =+⋅=+⋅= n

La quantitat que caldrà reemborsar serà de 1.338.20 . (Nota: Comproveu que si fem l’operació pas
per pas mitjançant l’equació 6.5 obtenim el mateix resultat)

També podem determinar valors de P quan es tenen valors de F, n i i de forma senzilla mitjançant
l’equació:

( ) n
n iFP −+⋅= 1 (6.7)
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On la quantitat ( ) ni1 −+ es coneix com a factor del valor actual d’una imposició.

Exemple 6.2

Volem acumular 2.000  en un compte d’estalvi per d’aquí a 2 anys.  Si el compte paga una taxa
d’interès compost anual del 6%, quina quantitat ens caldrà dipositar avui?

Utilitzant l’equació 6.7 tindrem

( ) ( ) 780.10,061000.2i1FP 2
n =+⋅=+⋅= −−n

La quantitat que caldrà dipositar serà de 1.780 .

De la mateixa manera que hi ha un concepte com el de l’interès i que afecta el moviment del diner,
també hi ha un concepte (estadísticament el més utilitzat en els mitjans de comunicació, més, fins i tot,
que el de l’atur) que afecta el preu dels béns adquirits i que rep el nom d’inflació. La inflació es defineix
com l’increment generalitzat i persistent dels preus de les mercaderies i dels serveis, que implica, per
tant, una reducció del poder adquisitiu del diner. No hi ha una única idea clara sobre els seus
mecanismes d’activació. Teòricament la inflació pot venir donada per tres motius que l’expliquen per si
sols però que sovint coexisteixen: un, per l’excés de la demanda sobre l’oferta; dos, per l’augment dels
costos i, sobretot, dels salaris; i tres, per les característiques estructurals de cada economia, la
desproporció de recursos i les formes de desenvolupament. De fet, és un producte del sistema de lliure
comerç amb el qual s’ha de conviure.

Així doncs, totes les despeses associades a una activitat econòmica poden quedar afectades pel procés
inflacionista (o deflacionista). En aquest cas, una despesa de valor present P afectada per una inflació d,
prendrà el valor futur F que ens dóna l’equació següent:

( ) 11 −+⋅= n
n dPF (6.8)

Exemple 6.3

Una despesa que actualment és d’1  es veu afectada per un procés inflacionista del 3% anual. Quin
serà el valor d’aquesta despesa d’aquí a cinc anys si la inflació es manté constant en aquest temps?

Utilitzant l’equació 6.8 tindrem

( ) ( ) 125,10,0311d1PF 151
n =+⋅=+⋅= −−n

El que actualment es pot adquirir per 1 , s’adquirirà, d’aquí a cinc anys, per 1,125 euros. La
despesa, doncs, es veu inflada en 0,125 .
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Les equacions 6.7 i 6.8 es poden combinar per trobar el valor present d’una despesa A donada. A la fi

del període n, la despesa, afectada per la inflació, serà de ( ) 11 −+⋅ ndA , i el valor present d’aquesta

despesa, entenent-la com a capital a retornar en concepte de préstec amb un interès bancari de i, serà:

( )
( )
( )n
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(6.9)

Aquesta última equació, així com els exemples i l’anàlisi de tot aquest tema, es basen en la suposició
que els pagaments o despeses es fan a la fi de cada període de temps i el valor present resultant ve donat
al principi del primer període de temps. Si una despesa A’ és coneguda i desemborsada al principi del
període, l’equació 6.9 queda com

( )
( )

n

n

n

i

d
'A

i

d'A
P 







+
+⋅=

+
+⋅=

1

1

1

1
(6.10)

No hi ha cap problema fonamental amb qualsevol de les dues definicions mentre s’especifiquin
clarament les hipòtesi de sortida.

6.1.3 Sèries de fluxos d’efectiu

En tots els casos anteriors teníem un únic valor monetari que volíem actualitzar en el present o en el
futur. Però què passa quan tenim un seguit de pagaments que hem d’anar fent al final de períodes de
temps determinats. És a dir, què passa quan tenim sèries de fluxos d’efectiu. En aquests cas ens podem
trobar amb tres situacions:

a) Sèrie uniforme de fluxos d’efectiu

Quan la magnitud d’un flux d’efectiu (ingrés o despesa), es manté constant al llarg del temps. En aquest
cas, l’equivalent en valor actual és:
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(6.11)

On A és la magnitud d’un flux d’efectiu individual de la sèrie (perquè tots són iguals) i la resta és
coneguda.

Fig. 6.1  Diagrama de flux d’efectiu per a una sèrie de tipus uniforme.
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b) Sèrie de fluxos d’efectiu tipus gradient

Quan cada flux d’efectiu augmenta en una quantitat G constant, l’expressió del valor present del seguit
de sèries de fluxos d’efectiu pren la forma següent:

( ) ( ) ( )( )
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Fig. 6.2  Diagrama de flux d’efectiu per una sèrie tipus gradient.

c) Sèrie geomètrica de fluxos d’efectiu

La sèrie geomètrica de fluxos d’efectiu s’origina quan augmenta o disminueix la magnitud del flux
d’efectiu en un percentatge fix d’un període al següent. S’utilitza sempre que cal representar la variació
de despeses o ingressos degut a la inflació o recessió que estudiàvem a l’apartat anterior. Si l’obligació
d’aquest pagament A esdevé cada any i d designa aquest canvi percentual en la magnitud del flux
d’efectiu, el valor present actual de tota la sèrie de pagaments fets fins a n anys s’obté a partir de
l’expressió del sumatori pels n períodes establerts de la manera següent:
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Fixem-nos com utilitzant l’equació 6.13, però donant ara un valor nul a d, obtenim l’equació 6.11,
corresponent a una sèrie uniforme de fluxos d’efectiu:
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Fig. 6.3  Diagrama de flux d’efectiu per una sèrie geomètrica.

Exemple 6.4

Quina seria la despesa acumulada, amb data d’avui, del pagament de 20 anualitats de combustible
de 100.000 pessetes si la inflació del combustible és del 10% i la taxa d’interès del mercat és del 8%?

L’equació 6.12 ens dona el factor de valor actual com
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Cosa que implica que amb data d’avui hauríem de fer una provisió de

100.000 · 22,169 = 2.216.900 pessetes

(si totes les taxes es mantinguessin igual i no hi ha hagués cap revisió).

El valor present d’una sèrie de fluxos d’efectiu definit a l’equació anterior es pot utilitzar també per
trobar el valor del pagament d’un préstec a interès fix que inclogui un seguit de pagaments constants al
llarg de la vida del préstec. Considerant que tots els pagaments siguin constants, tenim un seguit de
pagaments amb una depreciació del diner nul·la (inflació zero). El valor de l’interès en l’equació
anterior es converteix en l’interès de l’hipoteca i el pagament anual queda com:

( )in,0,P

hipoteca la de Valor
anual Pagament = (6.14)

On i és ara l’interès de la hipoteca, n és la durada de la hipoteca i al numerador tenim el principal de la
hipoteca (valor pel qual es demana).
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Exemple 6.5

Hem trobat un banc que ens contracta una hipoteca amb un interès del 3,5% el primer any. Quin
seria el pagament mensual que s’hauria d’efectuar fins a la primera revisió anual si demanem una
hipoteca de 10.000.000 pessetes a 25 anys?

L’equació 6.14 es pot utilitzar per trobar el pagament anual uniforme d’un préstec dividint el
principal del préstec (valor pel qual es demana la hipoteca) per la funció P(n,0,i) on i és ara l’interès
de l’hipoteca i n és el nombre d’anys. D’una banda tindrem
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I de l’altre, el pagament anual serà de

( ) ptes. 740.606
481,16

000.000.10

i n,0,P

hipoteca la deValor 
anual ===Pagament

cosa que implicarà un pagament mensual de

ptes. 562.50
12

740.606
mensual ==Pagament

Fixem-nos com la despesa que finalment tindríem (sense cap mena de revisió entremig) seria de

.5001681525
.

740606  ptes..anys
any

ptes
 .otalPagament t =⋅=

Valor que ens portaria a pagar uns interessos de:

.50016850000001050016815  ptes....-..Interessos == (!)

6.2  Anàlisi econòmica dels sistemes fototèrmics

Els sistemes fototèrmics es caracteritzen generalment per unes elevades despeses inicials però molt
baixes despeses de funcionament. En conseqüència, l’anàlisi econòmica que cal fer es basa en la
comparació de la despesa inicial coneguda amb les despeses estimades de funcionament en el futur al
llarg de la vida de la instal·lació. Aquest procés de comparació passa per tenir en compte factors com
l’interès del diner en préstec, les taxes i els impostos que cal pagar, la revalorització de l’equip, el
manteniment, l’assegurança, el combustible consumit, etc. Tot això amb l’objectiu d’arribar a
determinat la dimensió que per al nostre sistema solar ens proporcioni la millor combinació entre
energia solar i energia auxiliar però al mínim cost possible.
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Inversió inicial

La inversió inicial en un sistema d’energia solar ha de tenir en compte el preu global de l’equip
(captadors, ventiladors, bombes, bescanviadors, controls, canonades, estructures de suport) i el preu de
la seva instal·lació a menys que aquesta reverteixi en la mateixa edificació de la casa (captadors que
funcionin com a tancaments, p. ex.). La despesa instal·lada d’un equip solar es pot desglossar en dos
termes, un de fix i un de variable, funció de l’àrea de captació:

SFSAS CACC +⋅= (6.15.a)

on CS és el cost total de l’equip solar instal·lat, SAC  és el cost depenent de l’àrea de captació (on s’hi

inclou la compra i la instal·lació del captador i un percentatge del cost d’emmagatzematge), A  és l’àrea
de captació i SFC  és el cost solar fix, independent de l’àrea de captació (on s’hi inclouen controls,

ventiladors, bombes, bescanviadors de calor, sondes i instal·lació general dels diferents components).
L’obtenció dels valors numèrics corresponents a SAC  i SFC  passa per l’obtenció d’una recta de

regressió que ens relacioni el pressupost de la instal·lació amb l’àrea de captació instal·lada. Amb valors
actuals, podem donar per bona la recta següent:

[ ].000.250000.55 ptesACACC SFSAS +⋅=+⋅= (6.15.b)

El preu per m2 instal·lat pot variar sensiblement i sempre és recomanable demanar el pressupost a la
mateixa empresa instal·ladora (si ja tenim clar a qui pagarem els serveis!). Aquesta recta només és
vàlida per a projectes de calefacció i ACS, ja que l’aplicació per a piscines segueix una altra recta. De
fet, fins i tot per a equips compactes (els que inclouen captació fins a uns 4 m2 i acumulació en un sol
conjunt de dimensions reduïdes) el preu pot oscil·lar entre les 250.000 i 300.000 pessetes.

Despeses d’operació

Les despeses d’operació dels sistemes solars són despeses continuades que inclouen el cost de l’energia
auxiliar utilitzada en l’operació de bombes, ventiladors i centrals de control (energia paràsita) i altres
despeses associades a impostos, taxes i retorn de crèdits demanats que hi pogués haver i que tot seguit
estudiem.

6.2.1  Criteri de l'estalvi del cicle de vida

En forma d’equació, el cost anual de qualsevol instal·lació energètica es pot expressar com

Cost

energètic

anual

= Despesa

en

combustible

+ Pagament

del

préstec

+ Manteniment

i

assegurança

+ Cost de

l’energia

paràsita

+ Taxes

i

impostos

- Desgravacions

fiscals

(6.16)
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De manera directa, si volem avaluar l’estalvi energètic d’una instal·lació solar en relació amb una de
convencional, la decisió econòmica es pot prendre comparant el cost del cicle de vida en cada cas
mitjançant el concepte de l’estalvi solar definit com

Estalvi solar = Cost energètic anual d’una instal·lació

convencional

- Cost energètic anual d’una instal·lació

solar

(6.17)

En aquesta equació no és necessària l’avaluació de les despeses comunes en ambdós sistemes, solar i
convencional (caldera i una bona part de canonades i bombes, p. ex.). Només cal estimar el sobrecost de
la instal·lació solar. L’equació 6.17 es pot escriure com

Estalvi

solar

= Estalvi en

el combustible

- Increment  en

el pagament

del préstec

- Increment en

el pagament

del manteniment

i l’assegurança

- Increment en

el pagament

de l’energia

paràsita

- Increment en

els impostos

de la propietat

+ Desgravacions

fiscals

 (6.18)

El criteri de l’estalvi solar és senzillament el criteri del cost del cicle de vida aplicat per duplicat a una
instal·lació solar i a una de convencional, que ens proporcionés la mateixa quantitat d’energia que la
primera: la diferència entre ambdós costos serà l’estalvi que ens proporciona l’energia solar i que de
forma qualitativa ens mostra l’equació 6.18. Quantifiquem-ne ara cada un dels termes.

a) Estalvi en el combustible

El combustible anual estalviat amb preu actualitzat es pot quantificar a partir de l’equació següent:

( )i,d,nP
PCI

ecombustibl delpreu 
Lf

caldera
TOTanual ⋅

⋅
⋅⋅

η
(6.19)

El producte TOTanual Lf ⋅  és la quantitat d’energia que ens proporciona el Sol anualment i que, per tant,

representarà el combustible estalviat (en valor energètic). Cal passar de valor energètic a valor monetari
i, finalment, multiplicar pel valor d’actualització, ja que la comparació econòmica d’aquest flux
d’efectiu anual es fa a data present. Els valors de i, d i n  (seguint l’equació 6.13) seran, respectivament,
els següents:

d - inflació en el preu del combustible: 7% a la fi de 1999
i - inflació general (IPC): 3% a la fi de 1999
n – durada del càlcul econòmic: 20 anys (equivalent al temps de vida de l’equip)
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L’estudi de l’estalvi en combustible es podria ampliar si tinguéssim en compte altres despeses
estalviades de tipus mediambiental, que incrementarien clarament el preu del combustible com ara el
cost social i econòmic dels vessaments de cru de petroli (Alaska, Bretanya Francesa, Galàpagos...) o les
fuites radioactives i problemes d’emmagatzematge dels residus nuclears, per posar dos petits exemples.

Taula 6.1  Taula de preus de l’energia.

Tipus d’energia Preu Unitat

Gasoil de calefacció 65 ptes./litre

Electricitat 15 ptes./kWh (molt variable, consultar en els preus de l’energia)

Gas Natural 4.400 (terme fix)

7 (terme variable)

ptes./any

ptes./termia (= ptes. / 1.000 kcal)

GLP 214 (terme fix)

88.85 (terme variable)

ptes./mes

ptes./kg

b) Increment en el pagament del préstec

En instal·lacions petites, la realització d’una inversió en energia solar potser no és una gran despesa.
Però quan comencem a tenir instal·lacions importants, cal tenir en compte el crèdit que es pugui
demanar, de quin tipus d’ajudes podem disposar i si hi ha alguna opció millor per als nostres diners que
no pas la d’una inversió en energia solar.

Si l’opció escollida és demanar un crèdit, la inversió que cal fer es calcularà segons l’equació 6.15, com
hem vist anteriorment:

SFSAS CACC +⋅= (6.15)

Aquest cost es converteix en el principal d’un préstec que implica un pagament anual (si la taxa
d’interès no es revisa) donat per l’equació 6.14

( ) ( ) ( )in,0,P

CAC

in,0,P

C

in,0,P

hipoteca la de Valor
anual Pagament SFSAS +⋅

=== (6.20)

On els valors de n i i són ara:

n – durada del càlcul econòmic: 20 anys (equivalent al temps de vida de l’equip)
i – interès del préstec: 9% (variable segons la quantitat demanada o l’entitat bancària)

El valor actual del sumatori de n d’aquests pagaments anuals amb un increment en el preu del diner
corresponent a l'IPC serà, finalment:

( ) ( ),ipcn,P
,in,P

CAC
ualitzatsanuals actPagaments SFSA 0

0
⋅+⋅= (6.21)
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c) Increment en el pagament del manteniment i l’assegurança

La nova instal·lació solar implica unes despeses de manteniment i, en el cas que se’n vulgui contractar
alguna, unes despeses d’assegurança contra riscos externs (pedregades, inundacions...). Si és així, el
cost i el manteniment s’acostumen a donar com a fracció de la inversió segons l’equació 6.22:

( )i,,nPaCS 0⋅⋅ (6.22)

On els valors de a, n, i i són els següents:

a – cost de manteniment i assegurança: 2% (com a fracció de la inversió)
n – durada del càlcul econòmic: 20 anys
i - inflació general (IPC): 3% a la fi de 1999

Val a dir que l’efecte de la despesa en manteniment i assegurança sobre la funció de l’estalvi solar és
força notori: petites variacions en el percentatge d’aquesta despesa poden suposar reduir la rendibilitat
del projecte de forma dràstica.

d) Increment en el pagament de l’energia paràsita

Com dèiem anteriorment, un equip d’energia solar disposa d’un seguit d’elements consumidors
d’energia que impliquen un sobrecost energètic per a la instal·lació i que cal determinar a mesura que
creixi i que es faci més important. El creixement de la despesa en energia paràsita en funció de l’àrea de
captació és clarament logarítmic i tendeix a un valor constant a mesura que creix la instal·lació. Tot i
així, podem linealitzar aquesta funció per a instal·lacions relativament petites (fins a 75 - 100 m2) i la
seva quantificació es pot obtenir tal com s’ha obtingut la de l’equació 6.15 i en funció de l’àrea de
captació (això implica més cabal circulant i més potència per gestionar). El consum passa essencialment
pel de les bombes circuladores i la centraleta de control i és en forma d’energia elèctrica. Amb valors
actuals, podem donar per bona l’equació

( ) P(n,d,i)Aatelectricitl' dePreu ⋅⋅⋅ 20 (6.23)

On el preu de l’electricitat es troba segons tarifes (taula 6.1), A és l’àrea de captació i els valors de i, d
i n  (per utilitzar segons l’equació 6.13) seran, respectivament, els següents:

d - inflació en el preu de l’electricitat: 7 % a la fi de 1999
i - inflació general (IPC): 3% a la fi de 1999
n - durada del càlcul econòmic: 20 anys (equivalent al temps de vida de l’equip)

e) Increment en els impostos de la propietat i desgravacions fiscals

Aquesta és potser la part més difícil de l’estudi econòmic no tant per la seva quantificació sinó per les
particularitats que inclou, perquè cada ciutat, cada comarca i cada comunitat té els seus criteris
específics a l’hora de permetre un tractament fiscal diferenciat per als usuaris que es decideixin per les
energies renovables. Una nova instal·lació es pot considerar un valor afegit a la nostra edificació que
ens grava l’impost de la propietat en una certa quantitat. En segons quins casos, la utilització
d’instal·lacions solars ens permet una desgravació en impostos (renda, propietat, IAE).
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 És qüestió de recollir informació en cada cas i avaluar-la seguint els criteris formulats anteriorment
(vegeu l’apartat 6.3. Ajuts, subvencions i polítiques de futur). En general, els ajuts vénen o bé com a
ajuda en funció dels metres quadrats instal·lats, o bé com a tant per cent de la inversió total. També hi
ha ajuts en forma de tipus d’interès especial. En qualsevol cas és un valor que cal restar a la inversió
inicial de manera que la funció de l’estalvi solar en surti majorada.

Exemple 6.6

Determineu l’àrea òptima de captació pel sistema solar de l’edificació de l’exemple 5.2 mitjançant el
criteri de l’estalvi solar si les dades econòmiques de sortida són

Temps de vida mitjà de la instal·lació:  20 anys

Increment en el preu del diner (IPC):  3%

Interès bancari de préstec (i): 9%

Inflació en el preu del combustible (ic): 7%

Combustible: gasoil de calefacció a 65 ptes./litre i
PCI = 8.550 kcal / litre = 35.800 kJ / litre = 35.8 MJ / litre

Rendiment caldera (ηcaldera ): 0,6

Notes:

Per al càlcul del combustible estalviat anualment, cal que les unitats siguin les mateixes: si treballem
amb MJ/any, cal que el PCI estigui en MJ també (35,8 MJ / litre).

La funció P(n,d,i) (equació 6.13) a 20 anys, pren un valor constant per a cada cas:
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Els resultats vénen reflectits a la taula següent:
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Àrea
(m2)

fanual L (MJ/any) Inversió
(Cs)

a) Estalvi

de comb.

b) Pagament
del préstec

c) Mant. i
assegurança

d) Energ.
paràsita

Estalvi

solar

(Exemple 5.2) (Exemple 5.1) (Eq. 6.15) (Eq. 6.19) (Eq. 6.21) (Eq. 6.22) (Eq. 6.24) (Eq. 6.18)

2 0,12 59.067 360.000 735.097 586.725 107.136 17.136 24.100

4 0,20 59.067 470.000 1.243.539 766.002 139.872 34.272 303.393

8 0,28 59.067 690.000 1.758.107 1.124.556 205.344 68.544 359.663

16 0,40 59.067 1.130.000 2.487.078 1.841.665 336.288 137.088 172.038

24 0,50 59.067 1.570.000 3.062.904 2.558.773 467.232 205.632 -168.733

32 0,56 59.067 2.010.000 3.467.208 3.275.882 598.176 274.176 -681.026

50 0,67 59.067 3.000.000 4.141.047 4.889.376 892.800 428.400 -2.069.529

100 0,81 59.067 5.750.000 4.961.905 9.371.303 1.711.200 856.800 -6.977.398

Fig. 6.4  Relació entre estalvi i àrea de captació pel criteri de l’estalvi solar.

De la figura 6.4 podem observar com, d’aquesta instal·lació, en aquestes condicions econòmiques
específiques i per una inversió inicial de quasi 700.000 ptes., arribem a recuperar la inversió i obtenim
un estalvi màxim acumulat, a valor actual, de gairebé 360 000 ptes. per una àrea de captació òptima de
8 metres quadrats (4 captadors) i una fracció solar del 30%. Fixem-nos com per una àrea de 0 m2,
l’estalvi solar és negatiu i correspondria únicament a la despesa de combustible fòssil acumulada al
llarg del cicle de vida de la instal·lació:

( ) .000.105.556,28
6,08,35

.65
067.59 ptes

litreMJ
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⋅
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6.2.2  Criteri del temps de recuperació de la inversió

Els factors econòmics utilitzats a l’apartat anterior es poden utilitzar per calcular el temps
d’amortització mínim de la nostra instal·lació. A l’apartat 6.2 es defineix el temps d’amortització com
el temps necessari perquè l’estalvi en combustible acumulat al llarg d’un període de temps iguali la
inversió total inicial. És a dir, el temps que ha de passar fins que es recuperi la inversió en forma de
combustible estalviat. L’estalvi en combustible de l’any n vindrà donat per:

( )
( )n

n

i

d
Lf

+
+⋅

⋅
⋅⋅

−

1

1

PCI

ecombustibl delpreu 1

caldera
TOTanual η

(6.24)

On TOTanual Lf ⋅  és l’energia estalviada, i és l'IPC i d és la inflació del combustible. El sumatori de

l’estalvi de combustible pels diferents anys al llarg del temps d’amortització ha d’igualar la inversió
inicial donada per l’equació 6.15:
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Fent el sumatori:
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Resolent per N (els anys d’amortització), tindrem:
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L’exemple 6.7 ens proporciona els resultats de l’aplicació de l’equació 6.27 a les condicions del cas que
ens ocupa. Com s’observa a la figura 6.5, el temps d’amortització per àrees de captació des de 5 m2 fins
a 9 m2 és molt semblant: uns 10 anys. L’àrea de captació de 8 m2 demostra tenir un temps
d’amortització lleugerament superior a la de 4 m2. Aquest fet és degut a què pel càlcul del temps
d’amortització deixem de considerar moltes de les variables que utilitzàvem en l’anàlisi del cost del cicle
de vida.
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Exemple 6.7

Determina l’àrea òptima de captació per l’edificació de l’exemple 5.2 mitjançant el criteri del temps
d'amortització. En aquest cas les dades que ens calen són:

CS: (segons l’equació 6.15)
IPC: 0.03 (inflació general - 3 %)
d: 0.07 ( inflació en el preu del combustible – 7%)

El criteri de l’estalvi solar busca l’àrea de captació que minimitza els anys d’amortització de la
instal.lació. En aquest cas, l’equació 6.27 pren la forma:
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I ens proporciona els resultats següents:

Àrea (m2) fanual L (MJ/any) N (anys)

2 0,12 59.067 12,27

4 0,20 59.067 9,93

8 0,28 59.067 10,25

16 0,40 59.067 11,55

24 0,50 59.067 12,73

32 0,56 59.067 14,02

50 0,67 59.067 16,60

100 0,81 59.067 23,09

Fig. 6.5  Relació entre anys d’amortització i àrea de captació pel criteri del temps de recuperació de la inversió.

0

5

10

15

20

0 5 10 15 20 25 30

Àrea de captació

T
em

p
s 

d
e 

re
to

rn
 d

e 
la

 
in

ve
rs

ió

Àrea de captació (m2)

Temps de
 retorn de

la inversió N
(anys)



6 Anàlisi econòmica dels sistemes fototèrmics 129

6.2.3  Resum

De l'estudi dels resultats dels apartats 6.2.1 i 6.2.2, veiem com l'àrea que optimitza l'estudi econòmic és
la de 8 metres quadrats, valor que correspon a una fracció anual del 0,3 (és a dir, el Sol ens
proporcionaria un 30% del total de l'energia que necessitem).

Tot i així, com que els captadors tenen una àrea unitària d'uns 2 metres quadrats, cal escollir l’àrea total
com a múltiple aproximat de 2. En aquest cas ja és correcte: 4 captadors (a més, cal que correspongui a
un nombre parell de captadors, perquè així se’n facilita la disposició i l'equilibri hidràulic del circuit).

Un últim punt important que cal tenir en compte és el de la connexió dels captadors (que vèiem a
l'apartat 5 del capítol 4). Un cop es coneix l’àrea òptima cal saber quin tipus de connexió farem en
funció de la velocitat de resposta del sistema que desitgem. Això implica refer una certa part del càlcul i
acabar d'ajustar els paràmetres que fan referència a la recta de rendiment de la instal·lació quan tenim
en compte la connexió dels diferents captadors instal·lats.

A mesura que l’estudi econòmic es fa més i més complet (considerant, p. ex., valors de recuperació), les
incerteses augmenten de forma proporcional en introduir valors que segurament deixaran de ser
constants al llarg del temps. Així doncs, l’estudi econòmic és molt sensible a totes i cada una de les
assumpcions fetes al llarg del procés de càlcul i, a vegades, és difícil d’aproximar-ho a la realitat de
forma entera perquè hi ha molts factors que es poden escapar de les mans i les incerteses augmenten.

Hem fet l’estudi en funció de l’àrea de captació, però també es podria fer en funció del volum
d’acumulació o de qualsevol altra variable existent en el procés. Un pas endavant en l’estudi econòmic
és el de l’estudi de sensibilitat de les diferents variables presents en el sistema.

Una última qüestió, però essencial, que cal tenir en compte és que tot i que un estudi de viabilitat
econòmica no ens proporcioni els resultats esperats, l'estudi de viabilitat ambiental sempre ens serà
favorable. Amb això volem dir que la decisió d'optar per energies netes no és una decisió econòmica, tot
i que essencialment ho pugui semblar: ha de ser una decisió vital. Una decisió en què ens hi va, en cert
grau, la supervivència en aquest planeta.

6.3  Ajuts, subvencions i polítiques de futur

Malauradament, actualment els projectes d’energies renovables no acostumen a ser econòmicament
viables si al darrere no hi ha algun tipus de subvenció i/o ajut que en permeti un finançament favorable.
Això s’explica per molts motius, però un d’ells és l’actual relació entre oferta i demanda de components
i material específic per a aquestes instal·lacions, que no són d’ús generalitzat, i la relativa poca
competitivitat enfront del món de les energies convencionals. S’espera que amb la nova política de
liberalització de mercats es pugui donar via lliure a una veritable internalització de costos externs
perquè en els nous preus energètics hi estigui del tot reflectit la component mediambiental.
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6.3.1  Ajuts i subvencions

Els ajuts poden adoptar, entre altres, les formes següents:

• Subvencions financeres
• Exoneració d’impostos i tributs
• Préstecs amb un tipus d’interès baix
• Desgravacions (bonificacions en quotes empresarials de la Seguretat Social)
• Primes en adquisició de certs materials i equips
• Exempcions aranzelàries
• Cessió d’immobles o terrenys a títol gratuït o en condicions especialment favorables
• Garanties concedides en operacions de crèdit
• Formació i capacitació professional
• Ajudes indirectes mitjançant la facilitació d’infrastructures

Les subvencions que actualment tenim a l’abast en aquest àmbit provenen de la Unió Europea, de
l’Estat, de la comunitat autònoma i fins i tot poden ser de tipus local, municipal.

a) Unió Europea

La Unió Europea, com a suport a les seves polítiques de desenvolupament econòmic, destina quantitats
importants del seu pressupost en benefici de projectes empresarials específics. Els ajuts s’articulen en
fons, iniciatives, projectes pilot, programes i instruments financers. Per accedir-hi cal presentar un
programa d’actuació i seguiment, generalment amb la cooperació d’una contrapart d’un altre país
comunitari.

Els fons poden ser estructurals o de cohesió. Els primers són ajuts creats per la Unió amb l’objectiu de
corregir desigualtats estructurals i afavorir el desenvolupament harmònic regional. Poden ser de quatre
tipus: FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional), FEOGA (Fons Europeu d’Orientació i
Garantia Agrícola), FSE (Fons Social Europeu) i IFOP (Instruments Financers d'Orientació a la Pesca).
Els segons es destinen als països menys afavorits i tenen com a finalitat facilitar-los que arribin a la
unió econòmica i monetària per acomplir els objectius de Maastricht.

Les iniciatives i els projectes pilot estan destinats a explorar noves vies en matèria de desenvolupament
econòmic i social.

Els programes actuen en l’àmbit científic i tecnològic. Actualment el V Programa marc d’R+D es
distribueix en quatre línies d’actuació: programes d’investigació, desenvolupament tecnològic i
demostració, cooperació amb tercers països i organitzacions internacionals, difusió i valoració dels
resultats de la investigació i foment de la formació i mobilitat dels investigadors. També existeix el
Programa d’ajudes a països en vies de desenvolupament (PHARE, TACIS, JOPP). Les modalitats de
participació en aquest programa són:
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Accions de cost compartit:
Projectes de recerca i desenvolupament (subv. fins al 50%)
Projectes de demostració (subv. fins al 35%)
Projectes combinats (subv. fins al 35-50%)

Beques
Suport a xarxes temàtiques (subv. fins al100%)
Accions concertades (subv. fins al 100%)
Mesures d’acompanyament (subv. fins al 100%)

Els projectes subvencionables han de tenir un fort component innovador, un pla de difusió inclòs i han
de comptar amb la participació d’un mínim de dos o tres països comunitaris. Els criteris d’avaluació
passen pels de la qualitat i la innovació científica i tecnològica, els de valor afegit comunitari i de
contribució a les polítiques de la UE i els de contribució als objectius socials comunitaris.

Per últim, els instruments financers tenen per objectiu donar suport a les empreses mitjançant préstecs
privilegiats i avals per l’obtenció de crèdits a través d’acords globals amb les institucions financeres
internacionals. Per a més informació us podeu adreçar a l’adreça http://www.cordis.lu/fp5/home.html.

b) Ajuts estatals

Els ajuts estatals surten del Govern central i es carreguen al Pressupost general de l’Estat. Per regla
general, aquests ajuts són cofinançats a través dels diferents fons comunitaris. Són ajuts molt copiosos i
cal estar al cas de l’oferta i obtenció. Les subvencions poden anar des de incentius econòmics a la
inversió passant per programes de suport de caràcter sectorial i de subvencions a la contractació laboral
fins a bonificacions fiscals.

Dins del PAEE (Plan de Ahorro i Eficiencia Energética), l’Ordre del 28 de juny de 1991 (BOE 180, 29
de juliol de 1991) estableix les bases per a la concessió d’ajuts previstos per la Llei 82/1980
encaminades a potenciar l’adopció de fonts d’energia renovables reduint el consum exterior de
combustibles. En aquest aspecte s’arriba a subvencionar fins a un 30% de la inversió i es donen de
15.000 a 35.000 pessetes per metre quadrat de superfície de captació instal·lada. En qualsevol cas, mai
superior als 400 milions de pessetes.

c) Ajuts autonòmics

Cada comunitat autònoma té una part del seu pressupost destinada a completar els ajuts estatals o bé a
suplir-ne l’absència dels mateixos en determinats sectors. Generalment són ajuts desenvolupats i
tramitats pels serveis territorials de la comunitat autònoma que potencien aquelles inversions que
ofereixin al·licients per a l’economia o el teixit industrial i social de la comunitat.

Actualment les subvencions previstes per a cada tipus d’energia renovable s’engloben en el Pla d’estalvi
i eficiència energètica (PAEE) i les seves bases (BOE 107, del 5 de maig de 1998) es poden demanar a
la Direcció General de l’Energia (DGE) i a l’Institut Català d’Energia (ICAEN):
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Energia solar tèrmica: entre 15.000 i 35.000 ptes./m2

Energia solar fotovoltaica: màxim de 600 a 1.200 ptes./Wp
Energia eòlica: entre el 30 i el 40% de la inversió
Energia minihidràulica: entre el 5 i el 15% de la inversió
Biomassa: un màxim del 40% de la inversió

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 2867 del 14 d’abril de 1999 fixa una subvenció per
estudis i projectes en l’àmbit de les energies renovables de fins a un màxim del 50% del pressupost de la
mateixa.

d) Ajuts locals

Són els que provenen de la corporació municipal on s’ubiqui el projecte. Poden ser rellevants en relació
amb aspectes com la creació d’infrastructures, exempció d’impostos (llicència d’obres, IAE, impost de
béns immobles), petites subvencions (sobre el m2 o en % sobre la inversió) o tramitació de permisos i
llicències.

A la ciutat de Terrassa hi ha algunes ajudes en relació amb les taxes i els impostos per a la construcció
de les instal·lacions. En particular, hi ha l’exempció sobre l’impost de llicència d’obres i activitats
(Ordenança fiscal 2.5) i l’exempció sobre la taxa per serveis urbanístics (Ordenança fiscal 3.2).

Per a les activitats que utilitzin energies renovables en els seus processos, hi ha bonificacions de fins a
un 75% en la taxa corresponent. En el cas que la instal·lació es vulgui fer sobre una edificació ja
existent, i no calgui llicència d'obres, no queden inclosos en els ajuts.

Així mateix, com en algunes altres ciutat, s’ha creat una agència local que rep el nom d’Agència Local
d'Informació i Serveis Energètics de Terrassa (Carrer del Nord, 74; telèfon 93 784 47 42), que intenta
aglutinar la gestió administrativa d’aquesta cada vegada més creixent branca de l’economia local.

Altres municipis que han aprovat mesures de promoció de les energies renovables són Sant Quirze del
Vallès, Reus, Vilanova i la Geltrú, Barcelona i Sant Feliu de Guíxols. Els ajuntaments que, entre
d’altres, actualment tenen línies de treball obertes per incorporar programes d’energies renovables són
Olot, Sant Cugat, Rubí, Granollers, l’Hospitalet i Manresa (amb dades a 15 de juny de 1999).

6.3.2  Polítiques de futur

El Llibre blanc per l’estratègia comunitària i pla d’acció (Energia per al futur: fonts renovables
d’energia), estableix un objectiu indicatiu del 12% com a valor de la contribució de les energies
renovables al gruix del consum energètic de la Unió Europea per abans del 2010 (ara per ara es compta
només amb un 9%). L’estratègia i el pla d’acció subratllat en el Llibre blanc identifica les línies d’acció
que cal prendre per tal d’assolir aquest objectiu:

1r) Regular per crear els marcs de condició favorables a l’establiment i
desenvolupament de les energies renovables, i

2n) Augmentar les subvencions per a la investigació i el desenvolupoament en aquest
àmbit, tant en l’àmbit nacional com continental.
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Una de les primeres accions ha estat la campanya “De l’enlairament”, que en l’àmbit europeu té previst
assolir els següents objectius abans de l’any 2003:

1.000.000 sistemes PV
15.000.000 m2 de captadors tèrmics
10.000 MW de generadors eòlics
10.000 MWt en instal·lacions de cicle combinat i biomassa
1.000.000 habitacles escalfats per biomassa
1.000 MW d’instal·lacions de biogàs
5.000.000 de tones de biocombustibles líquids

Aquests objectius correspondrien a un 15% i 25% (aquest últim per al cas de l’energia eòlica, la de més
potencial actualment) dels objectius globals fixats per a l’any 2010.

A Catalunya, els objectius per energia solar tèrmica marcats pel Llibre Verd de les Energies
Renovables a l’Euroregió per l’any 2005 són: 55.000 m2 de captadors instal·lats (considerant una
situació al 1996 de 19.000 m2 instal·lats i funcionant) i una producció d’energia primària propera als
67.000 MWh/any.

Malgrat aquestes previsions, cal tenir en compte que l’energia solar tèrmica a Catalunya té unes
barreres socials i economicofinanceres que s'han de superar de manera ràpida i efectiva. La taula 6.2
ens en fa un resum.

Taula 6.2  Barreres socials i economicofinanceres (font: ICAEN).

Barreres Accions que cal prendre per superar-les
Manca de confiança en la
tecnologia
(imatge negativa  deguda a males
experiències del passat)

APERCA (Associació de Professionals de les Energies Renovables a Catalunya)
assumeix el compromís de qualitat (“Criteris mínims d’instal·lacions solars
tèrmiques”)
Noves formes de gestió d’instal·lacions (garantia de resultats solars i venda d’energia)
Nous sistemes de seguiment i telecontrol

Econòmicofinanceres
(inversió inicial elevada)

Noves formes de finançament d’instal·lacions (finançament per tercers)
Subvencions en l’àmbit comunitari (5è Programa marc), autonòmic (PAEE) i
municipal

Manca d’informació
al públic en general

Accions de disseminació en general (servei d’informació i assessorament,
publicacions, xerrades)
Accions de formació específiques (en escoles, per professionals, instal·ladors, tècnics
municipals i arquitectes)

Manca de
normativa específica

Inclusió en el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE)
Definició de la formació oficial per instal·ladors (RD 2223/98, BOE 269 del 10/11/98)
Preparació d’una normativa específica pera instal·lacions solars tèrmiques a
Catalunya (segons els  criteris d’APERCA)
Ordenances municipals per obligar a la incorporació d’energia solar tèrmica a
edificis de nova construcció o rehabilitacions integrals

Dificultat d’integració
en edificis

Formació específica a arquitectes i constructors
Desenvolupament de nous tipus de captadors més fàcilment integrables
Normatives municipals i plans urbanístics

De les accions que cal prendre per superar les barreres mencionades, en destaquem la garantia de
resultats solars (GRS) i el model de finançament per tercers.
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La garantia de resultats solars  neix a França a finals dels anys vuitanta i s’implanta per primera
vegada a l’Hospital de Castres al 1988. És el nom que rep el contracte entre propietari i grup tècnic
(fabricants, instal·ladors i responsables de manteniment) que garanteix el subministrament d’una
quantitat mínima d’energia a l’any per a un consum tèrmic determinat durant un període determinat (de
tres a cinc anys). Si l’energia subministrada per l’equip és inferior a l’energia garantida, el col·lectiu
tècnic que ha firmat el contracte ha de compensar al client. Per verificar el compliment de la GRS és
necessari disposar d’un sistema que permeti comptabilitzar l’energia aportada realment pel sistema
solar. La formula escollida consisteix en un sistema de telecontrol interrogable per via telefònica que
subministra els paràmetres necessaris per a conèixer el funcionament de la instal·lació (temperatures,
cabals, marxa i parada de bombes) i comptabilitza la producció energètica real.

La forma de finançament per tercers permet disposar d’una instal·lació solar sense fer cap inversió
inicial, ja que el finançador assumeix tots els riscos tecnològics. L'usuari només ha de reemborsar
l'equivalent monetari del consum energètic real que fa de la instal·lació, de manera que el que paga
realment és l'estalvi de combustible. Si per qualsevol motiu la instal·lació deixa de funcionar, el
finançador n’és l’únic perjudicat. L’usuari es beneficia des del primer moment dels avantatges de servei,
mediambientals i de millora d’imatge, que proporciona la instal·lació solar i una vegada recuperada la
inversió, disposem d’una instal·lació que proporciona energia gratuïta, neta i inexhaurible.
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7 Centrals solars

7.1 Introducció

La conversió a gran escala de l'energia solar en energia mecànica i elèctrica ha estat l'objecte de
nombrosos experiments al llarg de tot el segle XX. Ja al 1872, un enginyer francès anomenat Mouchot,
a l'Exposició Internacional de París, va exhibir una impremta accionada amb vapor generat mitjançant
l’energia del Sol, i al 1913, a Meadi, Egipte, es va desenvolupar una planta d'irrigació accionada amb
mitjans solars. Però no fou fins als anys setanta que es començà a investigar en aquest camp de forma
seriosa i constant.

Fig. 7.1 Processos de conversió de l'energia solar.
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Al 1988 es disposava de 500 MWe instal·lats arreu del món en aquest tipus de centrals, quantitat
negligible al costat de l'energia tèrmica convencional, però totalment satisfactòria si tenim en compte el
temps de desenvolupament transcorregut. Actualment, les possibilitats de l'energia solar com a font
primària d'energia rauen en el ple desenvolupament tecnològic dels diferents components que intervenen
en la seva transformació i, sobretot, en l'optimització dels costos econòmics implicats i el preu de
producció de l'electricitat resultant.

A la figura 7.1 es poden veure les tres vies que avui dia es plantegen de cara a l’aprofitament de
l’energia solar, i que donen lloc als tres tipus de centrals solars: les fototèrmiques, les fotovoltaiques i
les fotoquímiques.

7.2 Centrals solars fototèrmiques

A primera vista, les centrals solars tèrmiques (CST) semblen centrals tèrmiques convencionals. Però si
ens hi fixem més detingudament, veurem com la naturalesa, la qualitat i la disponibilitat de l'energia
primària utilitzada difereix significativament de la de les centrals tèrmiques convencionals.

L'energia primària en una central tèrmica o nuclear és de tipus combustible: carbó, gas, fueloil, fins i tot
biomassa o urani enriquit, que després de la seva extracció del subsòl terrestre es transformen en article
de comerç, que han de ser transportats al lloc de consum i, si és el cas, poden ser emmagatzemats. Per
contra, en una CST l'energia primària no s'extrau del subsòl terrestre ni és objecte de comerç, sinó que
és un recurs constantment renovat. En canvi, la seva disponibilitat està condicionada per diversos
factors com són la localització, l’estacionalitat, la meteorologia i, sobretot, perquè és una energia no
concentrada, com les fòssils. Això té diverses repercusions en l’àmbit tecnològic i d’operació de les
CST. Entre d’altres, que l’energia ha de ser captada in situ i per poder assolir nivells importants de
potència la superfície de captació ha de ser gran. Així, una CST requerirà molt més terreny que una
tèrmica convencional (20-35 m2/kWe en relació als 1-2 m2/kWe). En canvi, respecte a aquestes ens
estalviarem terrenys ocupats per altres activitats com són la mineria, el processat, el transport i
l’emmagatzematge de residus.

Fig. 7.2 Esquema de la conversió d'energia tèrmica en mecànica.
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La finalitat bàsica d’una CST és normalment generar energia elèctrica per distribuir-la en xarxes
autònomes o de subministrament general. Però tampoc s’ha de descartar la possibilitat d’un
aprofitament directe en forma de calor i, millor encara, com a central de cogeneració (calor +
electricitat), fins i tot en combinació amb combustibles fòssils (p. ex., CST tipus Sol-gas). Però, encara
que més minoritària, hi ha una altra aplicació de les CST, la dels anomenats forns solars (p. ex.,
Odeillo-Font Romeu), que tenen com a camps d’aplicació la metal·lúrgia a altes temperatures i les
proves de components i sistemes solars per a CST.

El procés bàsic de conversió de l'energia solar en energia mecànica es mostra de forma esquemàtica a la
figura 7.2. En primer lloc, es capta l'energia mitjançant captadors concentradors i es transfereix a un
fluid portador de calor que circula per l’interior del circuit solar. Posteriorment, i en funció de les
necessitats, aquesta energia pot ser emmagatzemada o bé ser directament utilitzada, fent-la passar per
un bescanviador/caldera que escalfa l’aigua del circuit secundari fins a l’obtenció de vapor per
l’accionament d’una turbina, que associada amb un generador ens permet la producció de l’electricitat.

Fig. 7.3 Diagrames dels cicles termodinàmics ideals de significat pràctic per a centrals tèrmiques solars. El cicle de
Carnot és un cicle hipotètic reversible sense pèrdues, que segueix quatre processos consecutius: compressió isentròpica,
addició de calor isoterma, expansió isentròpica i cessió de calor isoterma. L'àrea que envolta els cicles indica l'eficiència
de la conversió en funció de les temperatures límit de cicle (en K). Per dues temperatures donades, el cicle Stirling és el
més eficient, ja que l'addició i la cessió d'energia esdevé isotèrmica i a volum constant, i ens aproxima a les condicions
d'adiabaticitat.
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L'eficiència màxima teòrica d'una màquina tèrmica, és a dir, el límit en la conversió de l'energia tèmica
en mecànica, s'avalua mitjançant l’anomenat rendiment de Carnot (equació 7.1), vàlid per a processos
ideals, i que és únicament funció de les temperatures màxima i mínima de les fonts de calor.

ntFocus cale

Focus fred
Carnot T

T
−=1η (7.1)

De l’anàlisi de l’expressió anterior, veiem que el rendiment de la màquina tèrmica augmenta a mesura
que la seva temperatura màxima d'operació augmenta, és a dir la de la caldera (acceptant que la del
focus fred és la temperatura ambient, que no varia gaire). Per contra, recordem que el rendiment d'un
captador solar disminueix a mesura que la seva temperatura d'operació augmenta. En aquest sentit, les
temperatures màximes d'operació dels captadors plans serien extremadament baixes en relació a les
desitjades per a una màquina tèrmica, i l'eficiència del sistema seria molt dolenta si utilitzéssim aquest
tipus de captadors. Ens sorgeix, doncs, el repte d’aconseguir temperatures de captació elevades sota
rendiments raonables. I això, només és possible assolir-ho mitjançant la concentració,  la qual té un
doble objectiu: a) reduir l'àrea de captació per poder disminuir les pèrdues tèrmiques, i b) augmentar la
capacitat d'insolació sobre aquesta àrea mitjantçant sistemes òptics de concentració. Això ens permet
assolir temperatures d’entre 2.500 i 3.000 ºC, amb l’únic condicionant de la resistència tèrmica dels
materials emprats.

En un captador concentrador s’hi distingeixen dues parts: el concentrador i el receptor. El
concentrador és el sistema òptic que radia la radiació sobre el receptor, on és absorbida per
l’absorbidor, que normalment té una o dues cobertes i està convenientment aïllat, per evitar al màxim
les pèrdues tèrmiques cap a l’ambient. Com vèiem al capítol 3, la concentració es defineix mitjançant la
raó de concentració:

absorbidor

obertura

A

A
C = (7.2)

que presenta, en funció del tipus de concentració, un límit teòric màxim donat per aspectes de tipus
geomètric i termodinàmic. Per al cas de la concentració lineal (en dues dimensions) aquest límit és de
212, mentre que per a la concentració en un punt (en tres dimensions) pot arribar a 45.000, límits que
evidentment estem molt lluny de poder assolir, però que ens donen idea del potencial disponible.

Quant al tipus de concentradors utilitzats a les CST, hi ha tres formes de concentració bàsiques, tot i
que podem trobar-ne moltes variants (figura 7.4). Com a exemple de concentració lineal, essencialment
disposem dels captadors tronc-parabòlics o cilindre-parabòlics, que només necessiten seguiment en
un eix. Com a exemple de concentradors puntuals, disposem dels captadors de disc parabòlic o
paraboloides i els camps d’heliòstats, en els quals ja es necessita fer un seguiment en els dos eixos.
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Tipus de captador

Nom Esquema

Raó de
concentració

"C"

Rang de
temperatures

i potència
K i MW

Aplicacions

Llac solar
no convectiu

C ≤ 1
300<T<360

P < 5 MWt

Generació
d'energia

Calor de procés

Captador
pla

C ≤ 1
300 < T < 500

P < 1 MWt

Aire/aigua
calent/a

Descontaminació
fotolítica

Xemeneia
solar

C ≤ 1
300<T<400

P < 2 MWe

Generació
d'energia
elèctrica

Reflector d'absorció
 invertit parabòlic

compost
1 ≤ C < 3 320<T<430

Aire/aigua
calent/a

i calor de procés

Tub
de buit

C ≤ 1
320<T<460

P < 1 MWt

Aire/aigua
calent/a

i refrigeració
solar activa

Estacionaris

1 ≤ C < 5 340<T<510
Reflector parabòlic

compost (CPC)
5 ≤ C < 15 340<T<560

Reflector cilindro-
parabòlic (TPC)

15 ≤ C < 40 340<T<560

Refractor
Fresnel

10 ≤ C < 40 340<T<540

Un

 únic

eix

Refractor
cilíndric

10 ≤ C < 50
340<T<540

P < 100 MWe

Reflector de
 plat parabòlic

100 ≤ C < 1.000
340<T<1.500

P < 150 kWt/unitat

Reflector
 esfèric

100 ≤ C < 300
340<T<1.500

P < 150 kWt/unitat

Seguidors

Dos

eixos

Camp
d'heliòstats

100 ≤ C < 1.500
400<T<3.000

P < 200 MWe

Fig. 7.4 Principals mètodes de captació, absorció i conversió de la radiació solar en energia tèrmica: amb C<3,
s’aprofita tant la radiació directa com la difusa. Amb C > 500 ja es poden aconseguir temperatures per sobre dels 1.000
ºC.
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Els conceptes de CST actualment existents són dos. La connexió de captadors, ja siguin cilindres
parabòlics o discs parabòlics constitueixen el que s’anomena camp de captadors (farm en anglès). Les
centrals solars que utilitzen aquests camps s'anomenen centrals solars de captador o receptor
distribuït.

En canvi, les centrals solars que focalitzen la radiació en un punt únic de petites dimensions, situat al
cap damunt d’una torre receptora, s'anomenen de camp d'heliòstats o de receptor o torre central. Una
multitud de miralls (heliòstats) reflecteixen la radiació cap aquest punt de recepció únic, on hi ha el
receptor que ha d'estar dissenyat per interceptar l'energia entrant, absorbir-la i convertir-la en energia
tèrmica a la temperatura requerida per al procés. I tot això aguantant les altes temperatures a les quals
està sotmès, sense un desgast excessiu. De fet, els receptors són els elements que més s'estan s’estudien
ara per ara en aquest camp de les CST.

a) b)      c)              d)

Tipus de

 receptor
Definició

Fluid

 portador de calor

Fluxe energètic
obtingut

(kW/m2)

Fluxe energètic

 màxim (esperat)

(kW/m2)

a) Cavitat
Conducció a través de la

paret del tub

Gas

Líquid

50 a 100

300

200

900

b) Extern
Conducció a través de la

paret del tub
Líquid 800 2.500

c) Volumètric Convecció des de la paret
Gas

Aire ambient

desconegut

desconegut

1.000

(2.500)

d) Partícules i líquids Absorció directa

Partícules sòlides

Líquids

Mescla  reactiva

desconegut

desconegut

desconegut

(2.500)

(2.500)

(2.500)

Fig. 7.5 Diagrames esquemàtics de diferents tipus de receptors (entre parèntesis, els valors als quals s'espera arribar).
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Els tipus bàsics de receptors utilitzats actualment són quatre (figura 7.5): els de cavitat, on la radiació
solar que ve en una direcció determinada penetra a través d’una obertura i transfereix la seva energia a
un serpentí, metàl·lic o ceràmic, situat a l’interior de la cavitat; els de tubs exteriors que poden absorbir
la radiació provinent de totes direccions. En els dos casos la transferència de calor al fluid de treball es
produeix per conducció a través de les parets dels tubs, en el primer cas amb intensitats de flux inferiors
que en el segon, i aquesta és la raó de fer la captació a l’interior d’una cavitat, i evitar-ne les pèrdues.
En tercer lloc trobem els volumètrics, on una massa porosa (filferros, escumes, planxes plegades en
diferents formes...) és l’encarregada d’absorbir la radiació solar i transferir-la ràpidament per convecció
al corrent d’aire que hi passa a través. L’avantatge d’aquest sistema és l’absència d’estrés tèrmic sobre
les soldadures, que és el que determina el cicle de vida dels tubs en els receptors anteriors. I finalment,
l’últim concepte de receptor desenvolupat són els d’absorció directa, on un fluid, un corrent de
partícules o, fins i tot, una mescla reactiva caient per gravetat absorbeixen directament la radiació solar.
Els fluxos de radiació que s’espera poder assolir en aquests dos darrers casos és més favorable que en
els de tubs; no obstant això, en aquests l’experiència tecnològica ja està molt més consolidada.

Fig. 7.6 Rendiments de cicles termodinàmics reals (TF = 300 K): 1) cicle de Rankine amb vapor d’aigua en la gamma dels
300 MWt, 2) el mateix de gamma petita, fins a 3 MWt; 3) cicle de Rankine amb refrigerants en la gamma dels 100 kWt; 4)
cicle de Brayton obert sense recuperació de calor; 5) cicle de Brayton tancat amb recuperació de calor; 6) cicle de
Rankine combinat amb un cicle de Brayton obert; 7) cicle d’Stirling en la gamma dels 0,4 MWt.

Els cicles termodinàmics més utilitzats en els processos de conversió són el cicle de Rankine (típic de
les centrals tèrmiques convencionals), amb aigua com a fluid treball en un cicle termodiàmic tancat, i el
cicle de Brayton (típic de les turbines de gas) amb gas, normalment aire, com a fluid de treball en un
cicle termodinàmic obert. Aquests cicles termodinàmics són prou coneguts i la seva tecnologia prou
desenvolupada com per poder ser aplicats al camp de l’energia solar. No obstant això, cal veure com
s’adapten els diferents elements a les condicions no estacionàries típiques de les CST.

E
fi

ci
èn

ci
a 

de
 c

ic
le

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

0,9

Temperatura superior  del  cicle (ºC)

200 400 600 800 1.000 1.200 1.4000

Límit de Carnot

10 kWe

150 kWe

500 MWe1

2
3

4

5
7

6



142 Energia solar tèrmica

També hi ha, altres tipus de cicles termodinàmics desenvolupats, però per a potències menors (< 30
MW): són el de Rankine de cicle tancat, que utilitza fluids frigorífics (HCFC i HFC) com a fluid de
treball (ORC, Organic Rankine Cicle), i el d’Stirling, també de cicle tancat, que utilitza un gas com a
fluid de treball (heli, hidrogen). A la figura 7.3 es poden veure representats aquests cicles i les seves
principals diferències. Les turbines ORC encara no estan prou desenvolupades i resten pendents de
l’evolució dels HFC. D’altra banda, els motors basats en cicles d’Stirling o de Brayton, molt indicats
per treballar amb fonts de calor exteriors, són candidats ideals per als captadors de disc parabòlic. Però
la tecnologia de tots aquests convertidors en l’escala de les petites potències està molt menys
desenvolupada que la de les turbines de vapor de les centrals tèrmiques convencionals.

A la figura 7.6 es poden veure les eficiències reals de tots aquests cicles comparades amb el rendiment
màxim, donat pel rendiment de Carnot. S’hi pot observar, en relació amb el que acabem de dir, com
l’eficiència de les grans turbines (>200 MWt) funcionant segons el cicle de Rankine assoleixen valors
d’eficiència f (en relació amb el rendiment de Carnot) de 0,5 a 0,7, en canvi, per a turbines de petita
potència (<1 MWt) no se sobrepassen valors de 0,3.

Fig. 7.7 Regions de conversió eficient en funció de la temperatura, per a diferents tipus de centrals solars tèrmiques. Els
límits vénen donats per l’eficàcia en la conversió de la radiació en calor, per la concentració assequible o a causa de la
temperatura: 1) limitada per la temperatura dels olis tèrmics, 2) limitada pel cost del material a 560 ºC, 3) limitada pel
cicle de fatiga tèrmica del material, 4) el mateix que 3).

També es pot observar que per assolir, mitjançant el cicle de Brayton (5, a la figura 7.6), les mateixes
eficiències assolides per les grans turbines funcionant amb el cicle de Rankine (1), cal treballar amb un
rang de temperatures d’entre 300 i 500 ºC més. D’altra banda, l’estabilitat tèrmica dels HCFC limita els
ORC (3) a treballar per sota dels 300ºC. Estipulant la mateixa temperatura de procés per a tots els
cicles, el marge més elevat entre els límits superior i inferior de temperatura correspon al cicle d’Stirling
(7).
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Desafortunadament, només es disposen motors Stirling de potències inferiors als 300 kWt o 140 kWe,
però no hi ha prototipus per a potències superiors. No obstant això, com ja hem dit abans, les
aplicacions d’aquestes petites potències amb captadors de disc parabòlic són molt interessants.

Les eficiències de la conversió radiació-calor en els captadors i les del cicle termodinàmic limiten
l’eficiència assolible en les CST. Aquestes apareixen dibuixades a la figura 7.7 en forma de regió sota
les hipòtesis establertes, i per als tres conceptes tipus de CST (cilindre o disc parabòlic i de torre)
combinats amb els tres tipus de cicles termodinàmics emprats normalment (Rankine, combinat i
Stirling). El límit superior d’aquestes regions s’ha d’entendre com l’eficiència màxima assumible en
condicions estacionàries, que depèn de la temperatura superior de procés, la qual, alhora, ens ve
condicionada per la resistència tèrmica assumible, ja sigui pel fluid de treball o pels materials.

Com a exemple de CST, a la figura 7.8 hi ha l’esquema de la central pilot Solar One de 10 MWe del
tipus de torre central muntada a Barstow, California, el 1982. Aquest tipus de central ha estat objecte
d’R+D a molts països, a causa de la possibilitat de concentrar grans quantitats d’energia sense la
necessitat d’una xarxa de transport de l’energia recollida i de les expectatives de la seva rendibilitat. A
la taula 7.1 tenim un resum de les CST construïdes en l’àmbit mundial a finals de l’any 1989.

Taula 7.1 Estat de construcció de centrals solars tèrmiques (finals de 1989).
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Fig. 7.8 Esquema del principi de funcionament de la CST pilot Solar One, a Barstow, Califòrnia

7.3 Centrals solars fotovoltàiques

El concepte en què s’han desenvolupat les CSF és anàleg al de les CST de receptor distribuït, es a dir,
l’energia solar és captada per petites unitats que formen un camp de captadors. La seva configuració és
modular i aquests mòduls es disposen sobre estructures de suport i es connecten elèctricament formant
bateries. Si no s’utilitza concentració es disposen fixos amb una inclinació equivalent a la de la latitud
del lloc. Si la concentració surt econòmicament rendible llavors s’haurà de fer seguiment en un o dos
eixos; aquest és el cas quan s’utilitzen lents de Fresnel de petita distància focal.

La unitat de captació és la cèl·lula fotovoltaica, que ja hem vist en altres parts d’aquest llibre.
L’avantatge, en aquest cas, rau en la possibilitat de la interconnexió de cèl·lules des de potències
d’alguns mW fins a diversos MW. Una altra gran diferència respecte a les CST és que, en aquest cas, la
conversió de la radiació en electricitat és directa (sense passar per la limitació que imposa el rendiment
de Carnot a tot cicle termodinàmic) i es produeix en el mateix lloc de captació.
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Altres avantatges de la conversió fotovoltaica són els següents:

- El llindar d’estimulació és molt baix, així ja s’aprofita un mínim de radiació.
- No és necessària la concentració i, per tant, les parts mòbils; no produeix soroll, ni emissions i
el seu manteniment és mínim.
- S’aprofita la radiació difusa amb gairebé la mateixa eficàcia que la directa.

Els únics inconvenients, ara per ara, són l’eficiència de conversió i el cost. Amb totes aquestes
consideracions podem veure les diferències bàsiques entre els dos tipus de centrals.

Centrals solars fototèrmiques

- Només aprofiten la radiació directa, la qual cosa en limita l’ús a latituds d'entre ± 30 i 40º.
- Es poden assolir potències d'entre 100 kWt (paraboloides) i alguns centenars de MWe
(centrals de torre).
- Possibilitat d'emmagatzematge en forma d'energia tèrmica, que possibilita l’estabilitat de la
producció i, fins i tot, la producció durant les 24 h.
- Possibilitat de centrals solars híbrides amb suport de combustibles fòssils o nuclears.
- El seu cost va baixant: al 1987 estava entre 2.000 i 3.000 dòlars/kWe i el preu de producció
entre 0,08 i 0,11 dòlars/kWhe, i s’assolien eficiències mitjanes anuals del 15% i instantànies
d'entre el 20 i el 25%, amb un factor d'operació d'entre 3.000 i 3.500 h/any.

Centrals solars fotovoltaiques

- L'aprofitament de la radiació global no en limita l’ús a cap zona geogràfica. No obstant això,
si volem fer concentració de cara a augmentar-ne l’eficiència, perdem aquest avantatge.
- Potències des d'alguns kWe fins a 1.000 MWe o més.
- No hi ha possibilitat d'emmagatzematge.
- Al 1987 el seu cost d'implantació estava entre els 7.500 i 10.000 dòlars/kWe, i el cost de
producció, entre els 0,3 i 0,5 dòlars /kWhe.
- La seva eficiència anual oscil·la entre el 6 i el 8%, i s’espera arribar a valors d'entre el 20 i el
25% amb estructures de cèl·lula solar més complexes.
- El seu factor d'operació és d'unes 2.500 hores/any.

Com a conclusió podríem dir que les CST són l'avui i el demà, però les CSF semblen el futur. No
obstant això, les primeres tenen alguns avantatges que no podran assolir mai les segones: cogeneració,
emmagatzematge i conversió fotoquímica.

7.4 Centrals solars químiques

Malgrat que encara no s’ha arribat al punt en què els reactors químics es puguin acoblar amb les
centrals solars tèrmiques, les expectatives són molt favorables. La investigació en aquest camp s'ha anat
adreçant cap al sector de l'alta concentració d'energia per afavorir la química solar endotèrmica: els
processos químics que necessiten energia per a la seva realització i que l'emmagatzemen en els
productes de la reacció. En aquest sentit, les centrals solars químiques (CSQ) poden proporcionar
energia a temperatures que van des dels 1.000 ºC fins als 3.000 ºC, suficient per a quasi qualsevol
procés químic conegut. El problema principal és, com sempre en el cas de l'energia solar, la
intermitència d’aquesta energia i la necessitat d'un emmagatzemament adequat i suficient.
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En essència, l'energia solar pot intervenir en totes les reaccions químiques que impliquin algun tipus
d'assecatge, deshidratació o calcinació (p. ex., obtenció d'òxids de titani, alumini o sodi a partir dels
hidròxids o carbonats naturals), reducció (p. ex., obtenció d'elements purs a partir dels òxids naturals)
o destil·lació i cracking (p. ex., obtenció de derivats del cru de petroli i fragmentació de les cadenes
orgàniques més llargues). D’altra banda, també podem trobar aplicacions en la indústria de la producció
dels elements de construcció com totxanes, guix, ciments, metalls i vidres o elements ceràmics.

Fig. 7.9 Processos de conversió de l'energia solar.

El ventall de possibilitats que ofereix l'aprofitament de l'energia solar en l'àmbit químic ve reflectit a la
figura 7.9. Com es pot veure, podem trobar CSQ bàsicament treballant amb tres tipus de reaccions.

a) Reaccions termoquímiques

De solució separada, en què l'energia solar és la font de calor que substitueix els combustibles fòssils, o
de solució integrada, en què la conversió solar i la reacció química esdevenen en el reactor que és a la
vegada receptor.

Els reactors químics es classifiquen segons el tipus de procés que desenvolupen. Bàsicament hi ha dos
tipus de processos: en batch o en continu. El procés en batch opera en cicles i de forma discontínua:
primer s’ha de carregar el reactor amb els reactius corresponents i un cop ha finalitzat la reacció es
retiren els productes. Dels dos, aquest és el més apropiat per a l'adopció en la tecnologia solar. Aquesta
connexió entre l’energia solar i el procés químic implica que el reactor s'hagi d'integrar en el receptor
solar, de manera que els nous reactors són ara reactors-receptors. Actualmemt s'investiguen tres tipus
d’aquests reactors-receptors:
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• reactors-receptors tubulars, en els quals trobem els elements del reactor directament
atacats per la radiació solar dins de la cavitat del receptor.

a) b)

Fig. 7.10 Diagrama esquemàtic dels reactors-receptors tubulars: en disposició espiral (a) i axial (b).

• reactors-receptors indirectes, que utilitzen un fluid portador de calor intern per transferir
l'energia des de la zona de captació a la de reacció. Entre moltes possibilitats, les
investigacions s'han centrat en l’ús de les sals foses i els metalls líquids, com a fluid de
treball.
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b)

c)

Fig. 7.11 Diagrama esquemàtic dels reactors-receptors indirectes: de tub de calor (a), de reflux (b) i de material fos (c);
(besc. vol dir bescanviador).
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• reactors-receptors d'absorció directa, que absorbeixen la radiació solar directament a
sobre de la superfície dels reactants sòlids. L'absorció de la radiació i la reacció química no
resten espacialment separades i, en aquest cas, cal una finestra amb un medi transparent per
tal de permetre l'entrada de la radiació i que eviti la pèrdua de matèria cap a l’ambient.

a) b)

Fig. 7.12 Diagrama esquemàtic dels reactors-receptors d'absorció directa: a) de partícules i b) matricial.

b) Reaccions fotoquímiques

En aquest tipus de reactors s'aprofita l'energia dels fotons perquè passi directament a energia química,
sense el pas a energia tèrmica. Són en els que darrerament s’ha centrat la recerca, perquè s’han pogut
identificar els mecanismes mitjançant els quals els fotons catalitzen les reaccions químiques. Això
implica que aquestes tinguin lloc amb més eficiència i a més baixa temperatura.

c) Hidrogen electrolític

Finalment, tenim les centrals que ens permeten obtenir el que es coneix com hidrogen electrolític. En
aquest cas, les centrals poden ser termoelèctriques o bé fotovoltaiques, però la finalitat no és l'obtenció
de l'electricitat en si, sinó com a energia de transició per a la descomposició electrolítica de l’aigua, per
obtenir un combustible no contaminant com és l'hidrogen.

Alguns dels avantatges que presenta l’hidrogen com el combustible del futur són els següents:
-  A diferència de la calor o l’electricitat, és fàcilment acumulable.
- Per a distàncies mitjanes i llarges és més barat de transportar fins i tot que l’electricitat, i per
fer-ho es poden  aprofitar els gasoductes actuals.
- És, al mateix temps, matèria primera per a la indústria química.
- Es pot convertir en calor, electricitat i combustible per a tot tipus de mitjà de transport.
- I potser la més important de totes: el seu caràcter és totalment cíclic (aigua-H2-aigua).
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