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1. Introducció 
 
Actualment el consum d’energia és un tema d’importància en la societat degut a la creixent 
demanda, l’oscil·lació en els preus de l’energia i l’escassetat de recursos. Cada vegada més, es 
veu necessària una transició energètica per a pal·liar en la mesura del possible els efectes del 
canvi climàtic. Per aconseguir-la és necessari un canvi en el model energètic actual, basat en 
un sistema elèctric centralitzat, jerarquitzat i amb el predomini de la generació tèrmica, cap a 
un model amb el predomini de les energies renovables, descentralitzat, enfocat a les xarxes de 
distribució i als consumidors, amb un rol més actiu i amb una major implicació energètica.  
Dins d’aquest escenari, l’edificació és un dels sectors que més energia consumeix ja sigui per 
l’ús de la calefacció en els mesos més freds o de l’aire condicionat en els mesos més càlids. 
Per aquest motiu, qualsevol tecnologia que permeti la producció de calor o fred utilitzant 
energies renovables hauria de ser estudiada.  
 
Els sistemes de producció de calor amb energies renovables són coneguts per molts ciutadans 
i la seva demanda augmenta cada any, al contrari del seu preu que disminueix seguint la llei 
d’oferta i demanda. No obstant això, els sistemes d’energies renovables productors de fred no 
són tant coneguts i gairebé no hi ha oferta en el mercat espanyol. Per aquest motiu, és un tema 
innovador i poc explotat que podria ajudar a reduir la contaminació produïda pels equips de 
climatització, com per exemple de l’aire condicionat.  
 
Internacionalment s’han realitzat estudis referents tant a la captació d’energia solar com a la 
refrigeració per radiació nocturna. Els sistemes de refredament per radiació nocturna són menys 
freqüents, aquests realitzen un procés en que la placa emet energia per mitjà de radiació 
electromagnètica a l’espai a través de l’atmosfera aconseguint un refredament de la placa 
respecte a la temperatura ambiental.  
 
Un equip d’investigadors de la Universitat de Lleida està treballant en un projecte d’estudi, 
construcció i disseny d’un prototip de sistema tèrmic nou en el mercat, anomenat RCE 
(Col·lector i Emissor Radiant) que permeti escalfar durant el dia i refredar durant la nit. Aquest 
sistema permetrà subministrar Aigua Calenta Sanitaria (ACS) durant tot l’any i recolzar el 
sistema d’aire condicionat. El disseny conceptual es basa en substituir la coberta de vidre d’un 
col·lector solar tèrmic pla estàndard per una altra d’un material transparent a la radiació d’ona 
llarga. D’aquesta manera, s’aconseguirà incloure al funcionament del col·lector productor de 
calor la funcionalitat de produir fred durant la nit per radiació nocturna.  
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2. Objectius i resultats esperats 
 
Els objectius d’aquest projecte són:  
 

- Realitzar un estudi de mercat de les empreses nacionals que fabriquen i/o distribueixen 
col·lectors solars tèrmics plans per a conèixer la implantació geogràfica, la facturació 
anual, la mida de l’empresa, el volum d’actius i el número d’empleats.  

- Estudiar el mercat dels col·lectors solars tèrmics plans que aquestes empreses ofereixen 
en base al preu, dimensions o rendiment, entre d’altres. 

- Comparar el col·lector solar RCE que està desenvolupant la Universitat de Lleida amb 
la mitjana del mercat i amb altres col·lectors solars del mercat.  

- Conèixer quins sistemes de calefacció i climatització utilitza la població i el perquè.  
- Saber l’opinió de la població respecte les energies renovables i sobre el prototip de 

col·lector solar RCE que es tracta en aquest projecte. 
- Conèixer les preferències de la població segons l’edat, el gènere i el nivell d’estudis.  
- Utilitzar el Procés d’Anàlisi Jeràrquica per comparar sistemes de producció de fred i 

calor, entre els quals el col·lector solar amb coberta adaptativa, tenint en compte la 
despesa anual equivalent, l’eficiència dels equips i la contaminació energètica.  

 
Els resultats esperats son: 
 

1. Presentar les empreses fabricants i distribuïdores de col·lectors solars i conèixer les 
seves principals característiques.  

2. Obtenir una base de dades dels col·lectors solars tèrmics plans que es poden trobar al 
mercat espanyol i analitzar quina tendència segueix el mercat. 

3. Conèixer quines són les preferències dels consumidors potencials i els sistemes de 
calefacció i refrigeració que utilitzen.  

4. Decidir segons l’opinió del mercat i els càlculs realitzats quines són els avantatges i 
inconvenients dels sistemes de producció de fred i calor. 

5. Saber quina de les següents variables és la que més preocupa a  la població; despesa 
anual, eficiència de l’equip i contaminació energètica.  

6. Conèixer quin sistema de calefacció i climatització és el preferit segons l’opinió de la 
població i uns criteris i variables que seran definits.  
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3. El col·lector solar tèrmic amb coberta adaptativa 

Un col·lector solar o captador solar és qualsevol dispositiu dissenyat per recollir l'energia 
rebuda del sol i elevar la temperatura d'una xarxa amb vista al seu aprofitament. Aquests es 
divideixen en dos grans grups, per una banda, els captadors de baixa temperatura, utilitzats 
fonamentalment en sistemes domèstics de calefacció, aigua calenta sanitària i climatització de 
piscines i, per l’altra banda, els col·lectors d'alta temperatura, conformats mitjançant miralls i 
utilitzats generalment per produir vapor, el qual mourà una turbina i generarà energia elèctrica.  

Cal destacar que, el prototip de col·lector solar RCE que es tracta en aquest projecte incorpora 
una coberta per a realitzar la captació solar i una altra per a la refrigeració radiant. S’ha utilitzat 
el vidre com a material per a la funció de captació solar i polietilè de 100 micres de gruix per 
a la refrigeració radiant. La coberta del captador és adaptativa per combinar el seu 
funcionament, d’una banda, funcionarà com a col·lector solar durant el dia i, d’altra banda, 
com a refrigerador radiant durant les hores nocturnes. En la figura 1 es mostra una imatge del 
equip RCE que s’ha tractat en aquest projecte.  

 

 
Figura 1. Col·lector solar del SEMB amb coberta adaptativa. (Font: Desarrollo y evaluación de un equipo para producción 

combinada de frío y calor mediante refrigeración radiante y captación solar, Fundación Iberdrola: Ayudas a la 
investigación, abril 2020) 

 
 

3.1. Components 

El col·lector solar tèrmic pla amb coberta adaptativa que es presenta en aquest projecte està 
format pels següents components:  

• Coberta adaptativa 
La coberta és mòbil desplaçable i permet l’alternança de funcionament; com a col·lector 
solar durant el dia i com a refrigerador radiant durant la nit.  
Durant el dia la coberta estarà formada per dues capes de material, el vidre i el material per 
a la refrigeració radiant, però en canvi, durant la nit el vidre es desplaçarà lateralment 
quedant únicament el polietilè com a material de la coberta.  
 
La seva funció és minimitzar les pèrdues per convecció i radiació, per això ha de tenir una 
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alta transmitància en la finestra atmosfèrica.  
 

• Canal d'aire 
Aquest és un espai que separa la coberta de la placa absorbent. El seu gruix es calcularà 
tenint en compte la finalitat d'equilibrar les pèrdues per convecció i les altes temperatures 
que es poden produir si és massa estret. 
 

• Placa absorbent 
La placa absorbent és l'element que absorbeix l'energia solar i la transmet al líquid que 
circula per les canonades. La seva principal característica és que ha de tenir una gran 
absorció solar i una emissió tèrmica reduïda. Degut a que els materials comuns no 
compleixen amb aquest requisit, s'utilitzen materials combinats per a obtenir la millor 
relació absorció / emissió. 
 

• Tubs o conductes 
Els tubs estan tocant (a vegades soldats) la placa absorbent perquè l'intercanvi d'energia 
sigui el més gran possible. Pels tubs hi circula el líquid que s'escalfarà i anirà cap al tanc 
d'acumulació. 
 

• Capa aïllant 
La finalitat de la capa aïllant és recobrir el sistema per evitar i minimitzar pèrdues. Per a 
què l'aïllament sigui el millor possible, el material aïllant ha de tenir una baixa conductivitat 
tèrmica reduint la transferència termodinàmica de calor a l'exterior.  
 

 

 
Figura 2. Components del col·lector solar pla. (Font: https://www.energiasolar.lat/colector-solar-plano/) 
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3.2. Funcionament 
 
Per a entendre el funcionament d’un col·lector solar s’ha de veure com és la instal·lació i 
quins són els sistemes principals. 

 
 
 

Figura 3. Instal·lació Termosolar per l’escalfament i refredament d’aigua sanitària d'una casa. (Font: 
https://tipos-de-energia.com/energia-solar/calefaccion-de-la-casa-con-energia-solar/) 

 
 
Els components bàsics que formen una instal·lació, alguns dels quals es troben enumerats en 
la figura 3, s’han explicat a continuació: 
 
1. Col·lectors solars  
Són els dispositius que estan exposats i pel seu interior circula l’aigua que volem escalfar. 
Aquests estan formats per: coberta, placa absorbent, làmina reflectant, aïllament tèrmic i 
conductes de coure. 
 
Cal destacar que, els col·lectors solars es poden utilitzar en qualsevol tipus d’habitatge, sobre 
teules, a la ciutat o al camp, en plantes industrials i en altres establiments.  
No obstant això, les plaques col·lectores s’hauran d’orientar cap al Nord (en l’hemisferi Sud) i 
cap al Sud (en l’hemisferi Nord) amb una inclinació d’uns 45º (la inclinació òptima respecte el 
pla horitzontal serà major com més alta sigui la latitud). 
 
S’ha de tenir en compte que són totalment compatibles amb qualsevol instal·lació de gas 
tradicional i no requereixen instal·lació paral·lela.  
 
 
 

1 

4 

3 

2 
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2. Acumulador  
La seva funció es emmagatzemar l’aigua de consum però també pot acumular aigua per al 
sistema de calefacció. El consum estimat per persona i dia és de 40 litres a 45ºC.  
 
3. Ajuda energètica 
En els moments on no es disposa d’energia solar, fa falta un sistema amb energies 
convencionals. S’acostumen a utilitzar sistemes elèctrics, col·locant una resistència dins d’un 
tanc o de gasoil o gas, aprofitant un sistema que ja existeix.  
 
4. Sistema de control (no es mostra en la Figura 3) 
Aquests comprova la temperatura en diferents parts de la instal·lació per connectar o 
desconnectar els sistemes d’ajuda i les bombes quan sigui necessari. 
 
5. Bomba 
La bomba és l’encarregada d’impulsar l’aigua. 
 
 
3.2.1. Funcionament durant el dia 
 
El funcionament d'un col·lector solar per a l'aprofitament de l'energia solar tèrmica és molt 
bàsic però la seva efectivitat dependrà dels materials amb els que estigui construït i del tipus 
de col·lector que sigui, entre d’altres factors com la inclinació de la placa les ombres, etc. De 
fet, qualsevol cos exposat a la radiació solar rep un flux energètic que l’escalfa i, per tant, fa 
que augmenti la temperatura i l'energia interna. A continuació, podem veure el funcionament 
d’un sistema termosolar, des que capta els rajos de sol fins que obté l’aigua calenta de consum.  

 

 
Figura 4. Sistema d’energia solar tèrmica per l’escalfament d’aigua sanitària. (Font: 

https://saveenergysolar.com/funcionamiento-de-un-sistema-solar-termico/) 

 
 
En la figura anterior es pot veure com la radiació solar incideix en la superfície del col·lector 
escalfant-lo. Per una banda, el cos emet part de l’energia captada a l’exterior gràcies a les seves 
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propietats termodinàmiques i degut a la diferència de temperatures entre el cos i l’ambient. Per 
l’altra banda, l’energia tèrmica es transfereix a un líquid caloportador d’acord amb la primera 
i la segona llei de la termodinàmica. Una vegada escalfat el líquid surt del captador i transporta 
l’energia tèrmica on sigui necessari.  
 
Cal destacar que el sistema de la Figura 4, es tracta d’un sistema de doble circuit. Així doncs, 
està format per dos circuits: el primari i el secundari. Per una banda, pel circuit primari hi 
circula el fluid caloportador que és conduït des dels col·lectors solars a l’intercanviador de 
calor del circuit secundari on cedeix la seva energia a l'aigua. Aquesta s’emmagatzema en un 
dipòsit acumulador i el fluid caloportador que cedeix la seva energia a l'intercanviador és tornat 
als col·lectors solars a una temperatura menor. Per l’altra banda, el circuit secundari recull la 
calor de l'intercanviador i el cedeix al dipòsit acumulador d'aigua augmentant-ne la 
temperatura. Una bomba s'engega en funció de la temperatura d'intercanvi i del mateix 
acumulador.  
 
El rendiment dels col·lectors depèn de diferents factors. Naturalment de la insolació (hores de 
sol i situació geogràfica, de major o menor assolellament) i de la bona col·locació del col·lector 
(orientació, inclinació i absència d'elements que els ombra); encara que la caixa està aïllada 
tèrmicament, té pèrdues cap a l'ambient exterior, pèrdues que augmenten com més fred estigui 
l'aire ambient i com més gran sigui la temperatura del caloportador.  
 
 
Principis físics del funcionament del col·lector solar pla 
 
El captador solar pla funciona a partir de l'aplicació dels principis físics següents: 
 
• El cos negre (l'absorbidor) 

La radiació solar incident és parcialment absorbida pels cossos, la resta és reflectida o els 
travessa. La relació entre aquests efectes depèn de: 

- La naturalesa del cos. 
- L'estat de la superfície. 
- El gruix del cos. 
- El tipus de radiació, la longitud d'ona. 
- L'angle d'incidència dels raigs solars. 
 
Els cossos foscos i mats capten millor la radiació solar que qualsevol altre color, per 
aquest motiu, l’absorbidor del col·lector solar acostuma a ser de colors foscos. 

 
• L'efecte hivernacle 

Aquest es genera en alguns cossos transparents que normalment són travessats per 
radiacions amb una longitud d'ona de 0,3 a 3 micròmetres. Degut a que la major part de la 
radiació solar està compresa entre 0,3 i 2,4 micres, la llum solar pot travessar un vidre. Un 
cop travessat, la radiació troba l’absorbent, que s'escalfa i emet radiacions compreses entre 
els 4,5 i 7,2 micres per a les que el vidre és opac. Aquesta radiació solar que no pot sortir 
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és reflectida de nou cap a l'interior. Una part d'aquesta energia escalfa el vidre i aquest la 
remet cap a dins i cap a fora. 
 
Alguns plàstics (com el policarbonat) tenen un comportament similar al vidre; deixen 
passar les radiacions d'ona curta procedents del Sol i retenen les emissions d'ona llarga que 
procedeixen de la placa absorbent. 

 
• L'aïllament 

El tercer dels principis físics que intervenen en el funcionament dels col·lectors solars és 
l'aïllament del conjunt respecte l'exterior, format normalment per un revestiment intern de 
la carcassa. Cal destacar que, un bon aïllament millora el rendiment del col·lector. 
 

3.2.3. Funcionament durant la nit 

Tal i com s’ha dit anteriorment, el col·lector solar RCE és apte per a realitzar la refrigeració 
nocturna i produir aigua freda sanitària per sota de la temperatura ambient durant les hores 
nocturnes. D’aquesta manera, en les hores sense sol s’utilitza una coberta de plàstic que realitza 
el refredament radiatiu i el cos perd calor per radiació tèrmica.  
 
La transferència de calor radiativa és un dels mètodes naturals de transport d’energia més 
utilitzats. L’univers, a una temperatura propera al zero absolut, representa un recurs 
termodinàmic renovable substancial i es comporta simultàniament com un dissipador de calor. 
Així, els objectes terrestres poden dissipar la calor a l’espai exterior en forma d’ones 
electromagnètiques mitjançant refredament radiatiu.  
 
La novetat del refredament radiatiu rau en la seva capacitat d’aconseguir refredament sense cap 
aportació d’energia addicional. Aquest mecanisme de refredament passiu té el potencial de 
dissipar l’excés de calor del col·lector solar al medi ambient, i així, provocar un refredament 
d’aquest mateix.  
 
 
Principis físics del funcionament del refredament radiatiu  
 
El prestigiós científic Newton va establir una llei per a mesurar la calor específica d’un cos 
metàl·lic, aquesta es va anomenar llei del refredament de Newton. Per això, s’ha de conèixer 
la calor específica d’un cos de la mateixa forma i dimensions que es té com a referència.  
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Quan la diferència de temperatures entre un cos i el 
medi ambient no és molt gran, la calor transferida a 
la unitat de temps cap al cos o des del cos per 
conducció, convecció i radiació és aproximadament 
proporcional a la diferència de temperatura entre el 
cos i el medi extern.  
 

!"
!#
= 	𝛼	𝑆	(𝑇 −	𝑇$)                       

(eq. 1) 
 
On a és el coeficient d’intercanvi de calor i S és 
l’àrea del cos.  
 

Si la temperatura T del cos és més gran que la temperatura 
del medi ambient Ta, el cos perd una quantitat de calor dQ 

en l’interval de temps comprés entres t i t + dt, disminuint la seva temperatura T en dT.  
 
 
𝑑𝑄 = 𝑚 · 𝑐 · 𝑑𝑇                           (eq. 2) 
 
On m = r · V és la massa del cos (r és la densitat i V és el volum), i c el calor específic.  
 
 
A partir de l’eq. 2, realitzant una sèrie de variacions i integrant, s’obté l’equació següent: 
 
𝑇 = 	𝑇$ + (𝑇% − 𝑇$) exp(−𝑘𝑡)               (eq. 3) 
 
 
El balanç d’energia d’un radiador en procés de refredament radiatiu s’il·lustra en la següent 
figura:   
 
 

Figura 5. Càlcul experimental de la calor 
específica d’un cos 
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Figura 6. Procés de balanç energètic d’un radiador en procés de refredament radiatiu (Font: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Radiative_cooling) 

 
Segons la teoria de balanç energètic, la potència de refrigeració radiativa neta del radiador és 
la manifestació dels quatre fluxos d’energia i es pot expressar de la manera següent: 
 
𝑞&'#$ = 𝑞($! − 𝑞)'* − 𝑞+%* − 𝑞,'(!-!$              (eq. 4) 
 
On qneta és la potencia de refrigeració radiativa neta del radiador, qsol és la radiació solar 
absorbida, qcel és la radiació atmosfèrica absorbida, qrad és la radiació tèrmica i qloss és la pèrdua 
de refredament intrínseca.  
 
 
 

3.3. Aplicacions 
 
Com hem pogut observar anteriorment, gràcies al seu funcionament, el col·lector solar podria 
tenir diverses aplicacions. En l’actualitat existeixen un gran nombre d’aplicacions, però les 
principals són:  
 
- Escalfament d’Aigua Calenta Sanitària (ACS).  
- Calefacció. 
- Refrigeració. 
 
 
Escalfament d’aigua  
 
1. Suport a la generació d'aigua calenta a l’habitatge. 

Aquests sistemes no pretenen reemplaçar els mètodes tradicionals, sinó integrar-se a ells 
per a aconseguir un estalvi d’energies no renovables i així generar un benefici ecològic i 
econòmic per a l'usuari. 
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2. Escalfament d'aigua per a piscines. 

L’aigua de la piscina es bombejada fins al col·lector solar on s’escalfa i després, torna a la 
piscina amb una temperatura superior. A continuació, es pot veure un esquema del seu 
funcionament. 
 
 

 
Figura 7. Funcionament dels col·lectors solars per a escalfar l’aigua d’una piscina. (Font: 

https://www.gilabertmiro.com/general/calentar-una-piscina-con-placas-solares/) 

 
 
3. Preescalfament d'aigua per a usos industrials. 

Mitjançant una gran quantitat de col·lectors es pot aconseguir un preescalfament d'aigua 
per a usos industrials. Encara que en la indústria es necessiten temperatures més altes que 
les que pot brindar el col·lector, aquest preescalfament permetria estalviar energies 
convencionals. Cal tenir en compte, però, que és més eficient escalfar grans volums d'aigua 
a temperatures mitjanes que escalfar petits volums d'aigua a altes temperatures. 
 
 

Calefacció 
 
Mitjançant la connexió de la sortida de l'acumulador a una sèrie de radiadors es pot aconseguir 
que l'aigua calenta circuli a través d'ells en l’habitatge. S’ha de tenir en compte que no sempre 
serà suficient amb el Sol i necessitarem sistemes tradicionals per completar la quantitat de calor 
requerida.  
 
Dos raons excel·lents per utilitzar l’energia solar per a la calefacció són l’estalvi energètic i la 
conservació i protecció del medi ambient. Considerant això, amb l’ajuda de l’energia solar es 
pot arribar a reduir la despesa mitjana fins a la meitat i a la vegada contribuir amb el medi 
ambient. 
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Refrigeració 
 
Finalment, també es pot produir fred a partir de calor, la refrigeració solar, mitjançant una 
màquina d’absorció. Cal puntualitzar que, en aquest treball s’ha introduït el col·lector RCE que 
permet produir fred i calor, tot i això, en tractar-se d’un prototip molt innovador i en 
desenvolupament s’hauria d’estudiar com aprofitar l’aigua freda sanitària que ens 
proporcionaria per a la refrigeració d’un habitatge. En resum, els col·lectors solars que es poden 
trobar actualment en el mercat i que produeixen calor ens permetrien refrigerar la nostra llar. 
No obstant això, seria interessant estudiar si el fet de disposar d’un col·lector solar que 
produeixi fred ens facilitaria la refrigeració d’un habitatge, com funcionaria aquest sistema i si 
seria més rendible que la refrigeració solar a partir d’aigua calenta sanitària.   
 
Aquest és un medi per produir fred que igual que en el sistema de refrigeració per compressió, 
aprofita que certes substàncies absorbeixen calor al canviar d’estat líquid a gas. Així com en el 
sistema de compressió el cicle es fa mitjançant un compressor (consum elèctric), en el cas de 
l’absorció, el cicle es basa físicament en la capacitat que tenen algunes substàncies, com el 
bromur de liti, d’absorbir una altra substància, com per exemple l’aigua, en fase vapor. 
 
En la refrigeració per absorció l’energia necessària per mantenir el cicle prové d’una font 
calorífica més econòmica, en aquest cas, energia solar tèrmica. Els aparells generadors per 
absorció són més voluminosos i requereixen immobilitat, la qual cosa és adequada per 
habitatges i aplicacions industrials. 
 
 

3.4. Tipus de col·lectors solars 
 
Hi ha molts tipus de col·lectors solars, els podem distingir segons el seu fi, les característiques 
de cadascuna de les seves principals parts, el seus materials, etc. A continuació es presentaran 
els 3 tipus més comuns, que es seleccionaran en funció del destí de la instal·lació: 
 

• Col·lectors de Polipropilè 
o Sense coberta transparent (no es produeix l’efecte hivernacle). 
o Especialment recomanats per a escalfament de piscines. 
o Temperatura de treball entre 25º-35ºC. 
o Suporten el pas d'aigua agressiva (no cal fer servir intercanviador). 

 

• Col·lectors de placa plana 
o Col·lectors amb coberta transparent. 
o Recomanats per aigua calenta sanitària i calefacció per terra radiant. 
o Temperatura de treball entre 50º-80ºC. 
o No suporten el pas de aigües agressives. 
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Figura 8. Col·lector solar de polipropilè (Font: 
https://certificacionenergetica.info) 

 

 

Figura 9. Col·lector solar de placa plana. (Font: 
www.agroterra.com) 

 

 
• Col·lectors de tub de buit 

o Temperatura de treball 75º-100ºC. 
o Especialment recomanats per a calefacció i aigua calenta sanitària on les condicions 

són menys favorables. 
o Tenen menys pèrdues que els col·lectors de placa plana. 
o Són més fràgils que els anteriors. 
 

 
 

Figura 10. Col·lector solar de tub de buit. (Font: https://amordadsolar.com/acs-solar/) 

 

3.5. Avantatges i inconvenients de l’ús d’energia solar 
 
Els avantatges i inconvenients de l'energia solar són els beneficis i riscs de l’utilització de 
tecnologies per captar i aprofitar l'energia lumínica procedent del sol. De tota l'energia solar 
que arriba a la Terra: 
 
- 43% s'utilitza per escalfar l'atmosfera i el sòl. 
- 35% es torna a l'espai al reflectir-se en la Terra. 
- 22% s'utilitza en el cicle de l'aigua: evaporació, precipitació i condensació. 
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- 0,2% s'utilitza en la generació de vent. 
- 0,02% és utilitzat per les plantes en el procés de fotosíntesi. 

 
 
Taula 1. Avantatges i inconvenients de l’energia solar 

Energia solar Avantatges Inconvenients 

Per a la societat 

• Aprofitament de l’espai urbà. 
• Baix cost de manteniment. 
• Diversitat d’aplicacions. 
• Desenvolupament tecnològic. 

• Alt cost d’inversió inicial. 
• Requereix sistemes 

d'emmagatzematge. 
• Baixa eficiència de producció 

energètica. 
• Falta d’informació i suport 

tècnic. 

Per al medi ambient 

• Energia alternativa. 
• Energia renovable. 
• Baixa emissió de gasos 

hivernacle. 

• Depèn del clima. 
• Variabilitat de la llum solar. 
• Afectada per la contaminació de 

l’aire. 

Per al planeta 

• Aprofitament de regions 
desèrtiques. 

• Disponibilitat a nivell 
mundial. 

• Accés a llocs apartats. 

• Grans extensions de terra per a 
la producció a gran escala. 

• Disposició i reciclatge dels 
materials tòxics. 

• Llocs ideals de producció 
allunyats dels centres poblats. 
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4. Els sistemes de calefacció, refrigeració i climatització 
 

4.1. Sistemes de calefacció 

En aquest apartat s’ha introduït els tipus de calefacció més freqüents en les llars espanyoles i, 
també, la calefacció solar tèrmica que funciona amb energia renovable i és el centre d’estudi 
d’aquest projecte. S’ha aprofitat aquest apartat per explicar el funcionament de cada un d’ells 
tenint en compte que la calefacció solar necessitarà el suport d’un altre tipus de calefacció per 
a cobrir la demanda. 

 
Calefacció de gas natural 

La calefacció i l’escalfament d’aigua a través del gas natural és un dels sistemes més utilitzats 
en els habitatges espanyols. No obstant això, ens hem d’assegurar que el nostre habitatge té 
accés a aquest servei. Per això, es habitual que aquest tipus de calefacció sigui més freqüent en 
grans ciutats. Serà necessària la seva instal·lació a més a més de calderes per escalfar l’aigua i 
radiadors. Aquest tipus de calefacció és recomanable per a tot tipus d’habitatges, ja sigui una 
casa gran o un pis petit.  

Si no es compta amb gas natural es pot utilitzar calefacció per gas propà, es a dir, es podrà 
mantenir la calor de l’habitatge gràcies a radiadors i estufes que funcionen a través de 
bombones. La seva eficiència és similar a la del gas natural, encara que farà falta tenir una 
bombona sempre de recanvi. 

 

 
Figura 11. Funcionament d’una caldera de gas. (Font: https://www.areatecnologia.com/tecnologia/calderas-de-gas.html) 

 
El funcionament d’un sistema de calefacció de gas natural és simple. El gas arriba a la caldera, 
on es realitza la combustió, és aquesta la que escalfa l’aigua que alimenta els tubs del circuit. 
Aquest circuit està connectat a cada un dels radiadors que són els que emeten la calor. 
Finalment, l’aigua freda retorna a la caldera per un altre circuit.  
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Calefacció elèctrica  

La calefacció elèctrica és un procés en el qual l’energia elèctrica es converteix en energia 
tèrmica. Aquesta instal·lació incorpora una caldera elèctrica què és la mateixa que s’utilitza 
per a la producció d’aigua calenta sanitària, per tant, hauria d’estar incorporada en la 
instal·lació elèctrica inicial de la llar. Així doncs, serà suficient en repartir radiadors per tot 
l’habitatge.  

La instal·lació és bastant senzilla i no depèn de la situació geogràfica de l’immoble. A més a 
més, és energia neta, ja que no emet olors, fums o gasos. Es tracta d’un servei ininterromput i 
permet una calefacció continua. No obstant això, és un sistema de calefacció car, a causa de 
l’alt cost de l’electricitat. 

 

 
Figura 12. Caldera elèctrica. (Font: 

https://enstock6.top/products.aspx?cname=termo+eléctrico+de+agua+caliente&cid=67) 

 

El funcionament d’una caldera elèctrica és molt similar al d’una caldera de gas, però els 
elements dels que es composa són molt diferents. Aquests són: 

- Programador: permet regular l’activació i desactivació del calefactor, permeten estalviar 
en el consum d’energia.  

- Termòstat: consta de dos parts. En primer lloc, es troba la part del sensibilitzador que 
s’encarrega de controlar la temperatura evitant desajusts. En segon lloc, hi ha un sistema 
que indica la temperatura a través d’una sonda, aconseguint una regulació òptima.  

- Programador d’horari: permet a l’usuari seleccionar l’hora en la que vol que al caldera 
elèctrica s’encengui i s’apagui de manera automàtica.  

- Bomba acceleradora: ingressa l’aigua freda en el dipòsit i s’encarrega d’escalfar-la fins 
aconseguir la temperatura fixada en el termòstat. 
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Calefacció de gasoil 

La caldera de gasoil és aquella que utilitza gasoil com a combustible per a la generació 
d’energia calorífica. Requereix d’una temperatura de 60º per a funcionar però escalfa amb 
major velocitat i, per això, pot proporcionar aigua calenta de forma instantània. Aquesta per a 
funcionar requereix gasoil i a l’utilitzar un combustible tan conegut és més accessible. No 
produeix monòxid de carbó però si altres gasos perillosos i el seu preu de venda és més baix 
comparat amb altres models.  

El manteniment d’una calefacció de gasoil és més complicat perquè acostuma acumular restes 
de la combustió que requereixen diverses neteges anuals perquè funcioni de forma òptima. A 
més a més, és necessària la compra i transport del combustible.  

El funcionament d’una caldera de gasoil és molt semblant al de la caldera de gas natural (veure 
figura 11) però en aquest cas s’utilitza gasoil com a combustible. De la mateixa manera, el 
gasoil emmagatzemat comença a fluir pel conducte des del tanc fins a la càmera de combustió. 
Una vegada en la càmera es divideix en desenes de gotes i amb una descarrega elèctrica és 
produeixen flames controlades que escalfen l’intercanviador de calor (anomenat Heat 
Exchanger en la figura 11). Des d’aquesta zona, els gasos de la combustió es traslladen a una 
altra càmera per a la seva expulsió. La calor que s’obté en l’intercanviador escalfa l’aigua, que 
pot circular per un circuit de calefacció o ser utilitzada com aigua calenta.   

 
Calefacció solar tèrmica 

Les energies renovables són netes i sostenibles, redueixen al mínim les emissions de diòxid de 
carboni i de gasos que generen l’efecte hivernacle, contribueixen a frenar el canvi climàtic i 
l’escalfament global. A més a més, redueixen la dependència energètica, són autònomes i 
gairebé inesgotables. Les fonts d’energia renovables gairebé no tenen la influència del mercat 
i el seu cost serà el mateix independentment de la situació econòmica en cada moment. Per una 
banda, són competitives tecnològicament, els fabricants centren els seus esforços en aconseguir 
sistemes domèstics cada vegada més assequibles. Per l’altra banda, les energies renovables són 
versàtils, el seu manteniment és senzill i acostuma a tenir àmplies garanties. 

Existeixen diferents formes en la llar moderna de reduir costs de generació d’energia. El 
principal d’ells és la generació d’aigua calenta mitjançant energia solar, es pot arribar a cobrir 
el 100% de les necessitats tèrmiques d’un habitatge al llarg de l’any. També pot aprofitar-se 
per a  generar calefacció, encara que en aquest cas no es dissenya la instal·lació per a cobrir el 
100% de la demanda tèrmica a l’hivern sinó entre un 30% - 50% segons la instal·lació i la 
quantitat de col·lectors utilitzats. Cal destacar que per cobrir el 100% de la demanda en 
calefacció faria falta una instal·lació molt cara i complexa, cosa que no recomanen els 
fabricants. Els sistemes de suport més utilitzats són la calefacció elèctrica, de gasoil, de gas 
natural i de biomassa. 
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Figura 13. Calefacció solar tèrmica. (Font: https://inarquia.es/calefaccion-solar-termica-energia-renovable/) 

 
Els col·lectors solars transformen l’energia solar en energia tèrmica transferint l’energia a 
l’aigua escalfant-la. L’aigua calenta s’emmagatzema en un tanc tèrmic (es pot observar en la 
figura 13) on està disponible per a ser utilitzada. D’aquesta manera, es disposa d’aigua calenta 
sanitària i d’aigua calenta per a calefacció o sol radiant, canalització del qual s’integra 
habitualment sota el terra de l’habitatge.  

 
Taula 2. Avantatges i inconvenients dels sistemes de calefacció 

Sistema Avantatges Inconvenients 

Calefacció de gas 
natural 

- Alta eficiència 
- Preu econòmic i còmode 

- Necessita manteniment 
- El gas natural no arriba a 

totes les zones 

Calefacció 
elèctrica 

- Instal·lació econòmica i fàcil 
- No requereix manteniment 

- Preu elevat del 
subministrament (kWh de 
llum) 

- Possible augment de la 
potencia elèctrica 

Calefacció de 
gasoil 

- No es necessari un contracte fix 
amb un subministrador d’energia 

- Escalfa a major velocitat 

- Cost de la instal·lació 
- Espai necessari per a la 

caldera 

Calefacció solar 
tèrmica 

- Energia neta i sostenible 
- Es redueixen al mínim les 

emissions de carbó 
- Redueix la dependència 

energètica 
- Contribueix en l’estalvi de la 

factura de la llum 
- També proporciona aigua calenta 

sanitària 

- Requereix d’una inversió 
inicial 

- No ens ofereixen 
l’autonomia absoluta, per 
això es necessari disposar 
d’un altre tipus de 
calefacció 
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4.2. Sistemes de refrigeració i climatització 

En aquest projecte es tractaran alguns dels sistemes de climatització i refrigeració que es poden 
trobar en una llar unifamiliar. En primer lloc, s’han introduït dos sistemes de refrigeració per 
compressió: l’aire condicionat fix i l’aire condicionat mòbil. En segon lloc, s’ha parlat de la 
refrigeració per absorció i d’un sistema que funciona mitjançant una màquina d’absorció; la 
refrigeració solar.  

 

Refrigeració per compressió 

La refrigeració per compressió és un mètode de refrigeració que consisteix en forçar 
mecànicament la circulació d’un refrigerant en un circuit tancat dividit en dues zones: d’alta i 
de baixa pressió, amb la intenció que el fluid absorbeixi calor de l’ambient, a l’evaporador a la 
zona de baixa pressió i la cedeixi a la d’alta pressió, al condensador.  

Una màquina frigorífica per compressió consta de 4 elements fonamentals: un compressor, un 
condensador, una vàlvula d’expansió i un evaporador.  

 

 
Figura 14. Esquema del cicle de refrigeració per compressió.. (Font: https://www.masferreteria.com/blog/como-funciona-

el-aire-acondicionado/) 

 
Com es pot veure en la figura anterior, el funcionament d’una màquina frigorífica per 
compressió està basat en un circuit on es succeeixen una sèrie de canvis físics. En primer lloc, 
el fluid refrigerant surt del compressor com a gas calent a alta pressió i es mou cap al 
condensador. En el condensador es refreda el gas que es transforma a líquid a causa de l’alta 
pressió i es dirigeix a l’evaporador a través d’un forat minúscul i estret. Quan arriba a l’altra 
banda d’aquest circuit, la pressió disminueix i és en aquell moment que comença a evaporar-
se convertint-se de nou en gas. Quan la substància refrigerant surt de l’evaporador, novament 
és un gas refrigerat a baixa pressió i el procés comença de nou quan torna al compressor. Hi ha 
un ventilador connectat a l’evaporador.  
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L’aire condicionat fix 

L’aire condicionat fix redueix la humitat de l’ambient produint aire fred i sec amb una 
temperatura controlada, seleccionada per l’usuari. Aquest aparell té una instal·lació neta que 
es pot integrar fàcilment en la majoria de llocs. El manteniment és molt baix, la temperatura és 
regulable i, per tant, la sensació de confort en l’habitatge és molt bona. El consum d’energia 
normalment és baix comparat amb altres aparells que intenten emular aquesta sensació de 
frescor, com per exemple, el climatitzador evaporatiu. A més a més, ajuda a reduir el consum 
d’energia gràcies a que pot regular la velocitat del compressor fent que no estigui tota l’estona 
arrencant i parant, sinó que mantingui un gir constant.  
 
En quant al seu funcionament, aquest aparell utilitza el sistema de refrigeració per compressió 
explicat anteriorment. Encara que pugui semblar que l’aire condicionat té un funcionament 
complex, no és així. A continuació, es pot veure el funcionament pas a pas:  
 
1. En primer lloc, l’aire calent de l’habitació és aspirat a través de la reixeta.  
2. L’aire passa a través d’unes canonades de refrigeració per les que hi circula un líquid 

refrigerant. L’aire entrant es refreda i un deshumidificador s’encarrega d’eliminar l’excés 
d’humitat.  

3. Després, l’aire continua el seu camí pel circuit fins arribar a un ventilador que expulsa l’aire 
a l’estància a refredar a través d’una altra reixeta.  

4. Mentrestant, el refrigerant circula a través dels tubs del refredador passant d’un líquid fred 
a un gas calent. Aquest transporta la calor des de l’interior de l’habitació a l’exterior de 
l’edifici on l’expulsa. Això s’aconsegueix gràcies a que el líquid refrigerant flueix a través 
del compressor i de les canonades de condensació on es converteix novament en un líquid 
fred i llest per a tornar a començar el circuit.  
 

L’aire condicionat mòbil 

L’aire condicionat portàtil té un compressor intern (el condensador) que absorbeix l’aire de 
l’habitació i el refreda. A diferència d'un equip d'aire condicionat fix (Split) o bomba de calor, 
concentra en un mateix aparell la unitat interior i l'exterior, per la qual cosa és molt menys 
eficient. Explicat de forma senzilla, aire condicionat mòbil pren l'aire calent de l’habitatge des 
de la reixeta del darrere, el refreda i l'impulsa cap a l'habitació. 
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Figura 15. L’aire condicionat mòbil. (Font: https://www.caloryfrio.com/aire-acondicionado/aire-acondicionado-

domestico/aire-acondicionado-portatil.html#como-funciona-aire-acondicionado-portatil) 

Com es pot veure en la figura anterior, l'equip portàtil generalment consta d'un tub per a 
l'extracció de l'aire calent restant, la sortida del qual s'ha de col·locar cap a l'exterior en una 
finestra, preferiblement a través d'un forat que aïlla l'entrada de l'aire. Al mateix temps que 
emet aire fred la unitat interior condensadora pren aire des de la reixeta del darrere, l'escalfa i 
el treu al carrer a través del tub extractor col·locat a la finestra. Aquest cicle és poc eficient ja 
que part de l'aire que l'aparell ha fet l'esforç de refredar acaba de nou al carrer. 

Aquest procés genera condensats, per la qual cosa l'aparell consta d'una sortida per als 
condensats que generalment s'emmagatzemen en un dipòsit interior, encara que de vegades 
s'evacuen per un altre tub que s'ha d'orientar cap a un embornal. Encara menys comuns, també 
es comercialitzen equips portàtils de dos tubs, que resulten més eficients perquè independitzen 
els cicles de refrigeració i condensació, per la qual cosa no necessita extreure aire de l'interior 
a l'exterior. 

El principal avantatge d’utilitzar un aire condicionat mòbil és el preu econòmic de l’aparell i 
la manca d’instal·lacions. Una vegada s’ha realitzat la compra, l’equip ja està preparat per al 
seu funcionament. No obstant això, refreda menys que l’aire condicionat fix, consumeix més i 
fa més soroll. 

 

Refrigeració per absorció  

El sistema de refrigeració per absorció és un mitjà per a produir fred que, d’igual manera que 
en el sistema de refrigeració per compressió, aprofita que les substàncies absorbeixen calor 
quan canvien d’estat, de líquid a gas. Així com en el sistema de compressió el cicle es fa 
mitjançant un compressor, en el cas de l’absorció, el cicle es basa físicament en la capacitat 
que tenen algunes substàncies, com el bromur de liti, d’absorbir una altra substància, tal com 
l’aigua, en fase vapor. Una altra possibilitat és utilitzar l’aigua com a substància absorbent 
(dissolvent) i l’amoníac com a substància absorbida (solut).  
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Figura 16. Esquema del cicle de refrigeració per absorció. (Font: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Refrigeración_por_absorción#Funcionamiento) 

En el cicle que es mostra en la figura anterior, el vapor del refrigerant alliberat a l’evaporador 
s’absorbeix a la solució absorbent i aquesta es dilueix. Per recuperar el refrigerant i 
reconcentrar la solució, aquesta es bombeja al generador (concentrador) on mitjançant 
l’aportació de calor (per exemple energia solar) s’allibera el refrigerant per destil·lació. La 
solució concentrada s’envia a l’absorbidor per tornar a absorbir refrigerant.  
El vapor refrigerant alliberat al generador a més pressió i temperatura passa al condensador.  

 
Refrigeració solar  

La refrigeració solar es basa en sistemes que utilitzen l’energia solar per a la refrigeració. 
Aquests sistemes utilitzen la tecnologia explicada anteriorment de refrigeració per absorció, 
que es basa en la capacitat d’absorbir la calor de certes substancies i aprofitar-la per a produir 
fred. L’aplicació més freqüent és el condicionament de l’aire i els refrigeradors solars. 

La refrigeració solar és un sistema de refrigeració poc contaminant que utilitza energia 
renovable, neta i sostenible. No obstant això, es un sistema que no ens ofereix autonomia 
absoluta, per això es necessari disposar d’un altre tipus de sistema de refrigeració. L’avantatge 
que ens ofereix és l’estalvi en l’energia de la llum i la contribució amb el medi ambient.  

El procés d’instal·lació d’aquest tipus d’equips, ha d’estar a càrrec d’un tècnic d’aire 
condicionat elèctric convencional. És pràcticament similar, només s'ha de prendre en 
consideració un component extra el qual es connecta fàcilment, ja que la font d'energia serà el 
col·lector solar.  

Tal i com s’ha dit anteriorment, s’ha descobert la possibilitat de generar fred afegint una coberta 
adaptativa a un col·lector solar tèrmic convencional. Al tractar-se d’un sistema de producció 
de fred en desenvolupament s’hauria d’estudiar com es podria incorporar als sistemes de 
climatització de la nostra llar. No obstant això, seria útil per a la refrigeració radiant d’aigua 
d’un habitatge o d’una nau industrial.  
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Taula 3. Avantatges i inconvenients dels sistemes de refrigeració 

Sistema Avantatges Inconvenients 

L’aire condicionat fix 

- Instal·lació neta i còmoda 
- Manteniment baix  
- Consum baix d’energia 
- Temperatura regulable 
- Es silenciós 

- Si en fem un mal ús ens 
pot provar problemes 
lleus de salut 

- Requereix instal·lació 

L’aire condicionat mòbil 
- Preu baix de l’aparell 
- No requereix 

instal·lacions 

- Consum elevat de kW i 
per tant d’euros en la 
factura 

- Molt sorollós 

Refrigeració solar 
- Energia neta i sostenible 
- Estalvi econòmic i 

energètic 

- Es necessita el suport 
d’un altre tipus de 
sistema de refrigeració  

- Alta inversió inicial 
- Requereix instal·lació 
- Aplicacions industrials 
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5. Estudi de mercat  

Aquest apartat ha estat creat amb l’objectiu de recollir i analitzar sistemàticament dades 
procedents de diverses fonts per a comprendre i conèixer millor el mercat dels col·lectors solars 
i dels sistemes de producció de fred i calor i els seus clients potencials.  

El col·lector solar amb coberta adaptativa que es tracta en aquest projecte és un producte 
innovador i en desenvolupament del qual no hi ha existències conegudes en el mercat. 
Per aquest motiu és essencial i s’ha vist convenient realitzar una investigació de mercat abans 
del llançament d’aquest producte.  

 
5.1. Objectius  
 

Aquest estudi de mercat inclourà la investigació de l’oferta existent i dels possibles 
competidors, les tendències, la influència i l’opinió potencials consumidors i finalment, 
l’anàlisi dels sistemes de calefacció i refrigeració existents per tal de conèixer quina és la millor 
opció en base a uns criteris i variables. Així doncs aquest estudi d’investigació té tres objectius 
principals: 

El primer objectiu és conèixer els diferents col·lectors solars plans existents en el mercat 
espanyol i les empreses fabricants i distribuïdores d’aquests a Espanya. Per aconseguir aquest 
objectiu s’ha de tenir coneixement sobre els aspectes següents: 

- Saber quines són les empreses competidores i la seva implantació geogràfica, volum 
d’actius, facturació anual o número de treballadors, entre d’altres.  

- Conèixer les característiques principals dels col·lectors solars plans del mercat espanyol i 
la seva mitjana numèrica per a poder comparar-los amb el col·lector solar RCE que s’està 
estudiant en aquest projecte.  

 
El segon objectiu és conèixer els possibles consumidors per a saber quines tendències 
segueixen, quins factors els influencien i quina és la seva opinió. Així doncs, s’ha decidit 
realitzar una enquesta a la població amb la següent finalitat:  
 
- Conèixer el perfil dels consumidors de cada tipus de sistema de calefacció i refrigeració.  
- Saber l’opinió de la població sobre el col·lector solar RCE que s’està desenvolupant i la 

seva predisposició a adquirir-lo. 
- Saber si l’edat, el gènere i el nivell d’estudis influeix alhora d’escollir quina és la variable 

(despesa anual, contaminació i rendiment) preferida de la població enquestada.  
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El tercer objectiu és analitzar els sistemes de calefacció i refrigeració més coneguts i utilitzats 
amb la intenció de conèixer quines són les millors opcions i perquè. Per a dur-ho a terme es 
consideraran els aspectes següents: 
 
- Conèixer dels sistemes de calefacció i refrigeració més utilitzats i les característiques 

principals d’aquests criteris.  
- Analitzar la prioritat i preferència de les variables: despesa anual equivalent, rendiment de 

l’equip i contaminació energètica, segons l’opinió de la població. 
- Tenint el compte els punts anteriors, saber quin és el criteri preferit (tipus de calefacció,  

climatització o refrigeració) en base a les variables i la seva preferència. 
 
Per aconseguir els objectius proposats s’ha realitzat tres estudis diferents (veure la taula 4).  
 
 
Taula 4. Tipus d’estudis que es volen realitzar 

Estudi I 

- Investigació i comparació de les empreses fabricants i distribuïdores de 
col·lectors solars a Espanya. 

- Investigació i comparació dels col·lectors solars plans existents en el mercat 
espanyol. 

Estudi II - Enquesta online amb Google Forms 

Estudi III 

- Càlculs experimentals de la despesa anual, rendiment dels equips i 
contaminació energètica dels sistemes de calefacció, climatització i 
refrigeració. 

- Procés d’Anàlisi Jeràrquica a partir dels càlculs experimentals i l’opinió de la 
població obtinguda en l’estudi II. 

  

 
5.2. Els fabricants de col·lectors solars i els col·lectors solars a Espanya 

 
Per a poder entendre el panorama comercial dels col·lectors solars tèrmics plans a Espanya 
s’ha realitzat un estudi de mercat. L’objectiu principal ha estat conèixer qui són els fabricants 
i distribuïdors de col·lectors solars plans. A més a més, s’han analitzat i recollit en una base de 
dades les principals característiques d’aquests per a poder realitzar una comparació dels 
productes existents. Així doncs, es podrà conèixer quins són els col·lectors solars plans més 
competitius i quina és la tendència general del mercat, entre d’altres punts importants. 
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5.2.1. Empreses fabricants de col·lectors solars a Espanya 

 
Per a tenir una visió general de la indústria productora i distribuïdora de col·lectors solars 
tèrmics a Espanya s’ha elaborat un mapa on es pot veure la ubicació de cadascun d’ells. A més 
a més, ens podem fer una idea general de quines són aquestes empreses i de la seva influència.  
 

 
Figura 17. Empreses fabricants o distribuïdores de col·lectors solars tèrmics a Espanya 

 
Tal i com podem veure, la majoria d’empreses es concentren en la província de Barcelona 
(Catalunya), en la província de Sevilla (Andalusia) i en la capital espanyola, Madrid. Cal 
destacar que, algunes empreses com BAXI o Eurofred es troben en més d’una província, altres 
com per exemple Roth, únicament disposen d’una fabrica.   
 
Per tal de recopilar les dades més importants d’aquestes empreses s’ha elaborat la Taula 6. que 
es pot veure a continuació. En aquesta, s’hi especifica la mida per vendes, el volum d’actius, 
la facturació anual, el número d’empleats i la implantació geogràfica.  
 
Per una banda, per crear una base de dades amb informació sobre empreses de l’àmbit nacional 
i internacional, s’han utilitzat les pàgines web següents: 
 
• https://www.einforma.com 
• https://www.empresia.es 
• L’eina Sabi que es pot trobar a la base de dades de la biblioteca de la Universitat de Lleida. 
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Per l’altra banda, es farà una breu introducció d’alguns dels conceptes que apareixeran en 
aquest apartat; la mida per vendes d’una empresa, el volum d’actius i la facturació empresarial 
anual. 
 
Mida per vendes 

 
Segons la seva mida les empreses es solen classificar en petites, mitjanes i grans. Els criteris 
més utilitzats per delimitar la mida són la facturació (vendes de l’empresa), el nombre de 
treballadors i el volum dels actius que posseeix. La Unió Europea dóna com a referencia les 
xifres següents: 

 
 
Taula 5. Classificació segons la mida de l’empresa.(Font: Font: https://educaciodigital.cat/ioc-
batx/moodle/mod/book/view.php?id=5589&chapterid=3407) 
 

Tipus 
d'empresa 

Microempresa Petita empresa Mitjana 
empresa 

Gran empresa 

Facturació anual inferior a 2 milions 
d'€ 

no superior a 10 
milions d'€ 

no superior a 50 
milions d'€ 

superior a 50 
milions d'€ 

Nombre de 
treballadors 

menys de 10 
treballadors 

de 10 a 49 
treballadors 

de 50 a 249 
treballadors 

250 o més 
treballadors 

Volum actius 
inferior a 2 milions 

d'€ 
no superior a 10 

milions d'€ 
no superior a 43 

milions d'€ 
superior a 43 
milions d'€ 

 
 
 
Volum d’actius 

 
El volum d’actiu és el valor de tots els béns, drets i recursos controlats econòmicament per 
l’empresa, resultants de successos passats, dels que és probable que l’empresa obtingui 
beneficis econòmics en el futur. L’actiu es pot dividir en: 
 
- Actiu no corrent: els elements d’immobilitzat, les inversions immobiliàries, les inversions 

financeres i els actius per imposts diferits.  
- Actiu circulant o corrent: les existències, els deutors comercials i altres comptes a cobrar, 

les inversions a curt termini, l’efectiu i altres actius líquids i les periodificacions. 
 

 
Facturació de l’empresa 
 
La facturació de l’empresa és l’acció que fa referència a tots els actes relacionats amb 
l’elaboració, registre, enviament i cobrament de factures. Una factura és un document que 
reflecteix les dades d’una transacció mercantil.  
A partir de la figura 17 i dels conceptes i temes tractats en aquest apartat, s’ha elaborat la taula 
següent: 
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 Taula 6. Informació bàsica sobre les empreses fabricants i distribuïdores de col·lectors solars tèrmics a Espanya. (Font: 
elaboració pròpia a partir de Sabi, Einforma i Empresia) 

 

Empresa 
Mida per 

vendes 

Data 
tancament 
de l’últim 
any disp. 

Volum 
d’actius      

(M €) 

Facturació 
anual 
(M €) 

Nº 
d'empleats 

Implantació 
geogràfica 

Ariston Thermo España 
SL 

Gran empresa 2019 8  65,57 46 
Barcelona (Sant 

Cugat del 
Vallés) 

Baxi Gran empresa 2020 2,05 113,16 208 Madrid 
Cidersol Tecnologia 
Solar SL 

Microempresa 2017 3,80 1,42 6 Valladolid 

Chromagen Spain SL Petita empresa 2020 0,18 5,01 12 Sevilla (Alcala 
de Guadaira) 

De Dietrich Thermique 
Iberia SL 

Petita empresa 2020 0,05 9,18 4 
Barcelona 

(L’Hospitalet 
del Llobregat) 

Delpaso Solar SL Petita empresa 2013 0,49 9,11 14 Màlaga 

Eurofred SA Gran empresa 2020 1,08 143,74 260 Barcelona 

Ferroli España SLU Gran empresa 2020 4,88 78,45 221 Burgos 
Groupe Atlantic 
España-Soluciones 
Confort Termico S.A. 

Gran empresa 2019 2 55,85 89 Barcelona 
(Viladecans) 

Grupo Unisolar 
(Soliker) 

Mitjana 
empresa 

2011 1,45 4,09 67 Salamanca 
(Béjar) 

Inelsa Renovables S.L. 
(OCV) 

Petita empresa 2020 0,3 2,50 30 Pontevedra 
(Sanxenxo) 

Novasol Sistemas 
Energeticos SL Petita empresa 2012 0,003 7,33 43 Màlaga 

Orkli Gran empresa 2018 0,64 151,46 533 Gipuzkoa 
(Ordizia) 

Productos Malagueños 
de Aprovechamiento 
Solar SL (Promasol) 

Petita empresa 2020 0,003 1,40 15 Màlaga 

Roth Iberica SA Petita empresa 2020 6 9,83 49 Navarra 
Salvador Escoda Gran empresa 2020 1 154,88 643 Barcelona 

Sedical SA Gran empresa 2020 0,34 19,65 113 Bizkaia 
(Sondika) 

Solimpeks Solar 
Sociedad Limitada 

Microempresa 2018 0,003 0,60 2 Sevilla 

Termicol Energia Solar 
SL Petita empresa 2020 0,17 3,65 21 

Sevilla (Dos 
hermanas) 

Trade SA 
Mitjana 
empresa 2020 0,06 19,60 35 Madrid 

Tusol sistemas 
energeticos SL Microempresa 2020 0,003 0,85 3 

Sevilla (Mairena 
del Aljarafe) 

Viessmann 
Refrigeracion Iberica 
SL. 

Mitjana 
empresa 2019 3 24,20 52 Madrid (Pinto) 
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Durant la investigació anterior s’ha descobert que en els últims 10 anys han desaparegut 
almenys 8 empreses fabricants de col·lectors solars a Espanya. Entre aquestes podem trobar: 
Paradigma Energies Renovables Ibèrica SL., ACV, Soleco Traders SL, Thermor Spain, 
Astersa, Sonnenkraft España SL, Manaut, Junkers o Sun Gold Spain. Un dels factors 
desencadenants ha estat la forta crisi provocada per la Covid-19. No obstant això, la demanda 
d’energia solar augmenta a Espanya cada any i, per tant, també ho fa la facturació de moltes 
empreses. 
 
 
5.2.2. Comparació de les empreses fabricants de col·lectors solars a Espanya 
 
S’ha recollit dades de 22 empreses diferents d’Espanya que han estat analitzades i comparades 
tenint en compte; la mida per vendes, el volum d’actius, la facturació anual, el número 
d’empleats i finalment, la implantació geogràfica.  
 
 
Mida per vendes 
 
Les empreses segons les seves característiques es poden classificar en microempreses, petites 
empreses, mitjanes empreses i grans empreses.  
 
 

  
Figura 18. Gràfica circular que classifica les empreses segons la mida per vendes 

 
 
D’aquesta gràfica cal destacar que la meitat de les empreses són mitjanes i grans empreses . Es 
a dir, tenen una facturació anual superior als 10 milions d’euros. més de 50 empleats i/o un 
volum actiu de més de 10 milions d’euros. Entre elles, cal destacar les empreses BAXI i 
“Groupe Atlantic España”, les quals es troben a Barcelona.  
 
L’altra meitat de les empreses són petites empreses i microempreses. Així doncs, tenen una 
facturació anual inferior als 10 milions d’euros, menys de 50 empleats i/o un volum actiu de 

Microempresa
14%

Petita 
empresa

36%
Mitjana 
empresa

14%

Gran empresa 
36%

MIDA PER VENDES
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menys de 10 milions d’euros. Les tres microempreses són “Tusol Sistemas Energéticos SL”, 
“Cidersol Tecnologia Solar SL” i “Solimpeks Solar SL”.  
 
 
Facturació anual 
 
A continuació es pot veure una gràfica circular amb la facturació anual de les empreses 
estudiades.  
 
 

 
Figura 19. Gràfica circular que classifica les empreses segons la facturació anual 

 
Es pot observar que un 36% de les empreses tenen una facturació anual d’entre 2 i 10 milions 
d’euros. Tot i això, el 32% d’elles contenen més de 43 milions d’euros en vendes anuals. 
 
La facturació anual mitjana és de 40,07 milions d’euros i entre totes elles composen 881,53 
milions d’euros en vendes. L’empresa amb més capital social és “Salvador Escoda” la qual té 
una facturació anual de 154,88 milions d’euros l’any 2020 i forma un 17,60 % del total. En 
segon lloc, trobem a “Orkli” amb 151,46 milions d’euros, un 17,18 % del total. En tercer lloc, 
hi ha “Eurofred SA” amb una facturació de 143,74 milions d’euros anuals i que forma un 16,31 
% del total. Entre elles tres facturen una mica més de la meitat de la facturació anual del conjunt 
de totes les empreses fabricants i distribuïdores de col·lectors solars a Espanya.   
 
 
 
Nº de empleats 
 
El número d’empleats varia molt d’una empresa a una altra, igual que els volums de facturació 
o el volum d’actius. En primer lloc, l’empresa que té més empleats és Salvador Escoda amb 
643 empleats (any 2020) seguida per Orkli amb 533 empleats (any 2018).  
 
 

< 2 M€
18%

2 M€ - 10 M€
36%

10 M€ - 43 
M€
14%

> 43 M€
32%

FACTURACIÓ ANUAL
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Figura 20. Gràfica circular que classifica les empreses segon el  número d’empleats 

 
Cal destacar que, la mitjana d’empleats d’aquestes empreses és d’uns 110 empleats 
aproximadament. En base a aquesta dada, únicament sis empreses tenen més de 110 empleats 
mentre que les setze restants es troben per sota d’aquest valor.  
 
El conjunt de les empreses fabricants i distribuïdores de col·lectors solars a Espanya 
produeixen al voltant de 2.500 llocs de treballs.  
 
 
Implantació geográfica 
 
En quant a l’ubicació geogràfica d’aquestes empreses les ciutats que tenen major representació 
són Madrid i Barcelona. No obstant això, una gran part de les empreses s’agrupa a la comunitat 
autònoma d’Andalusia. Cal destacar que moltes de les companyies tenen més d’una empresa 
en la península, com per exemple Baxi o Eurofred.  
 
Les empreses que es poden trobar en la ciutat catalana, Barcelona són: “Ariston Thermo España 
SL”, Baxi, “Groupe Atlantic España”, Salvador Escoda, “De Dietrich Thermique Iberia SL” i, 
finalment Eurofred SA. Únicament “Ariston Thermo España SL” i “De Dietrich Thermique 
Iberia SL” tenen la seva fàbrica més gran a Barcelona.  
 

 
5.2.3. Comparació dels col·lectors solars tèrmics plans del mercat espanyol 

A partir de la informació sobre les empreses presentada anteriorment s’ha fet un estudi i 
recollida de dades dels col·lectors solars tèrmics plans que aquestes ofereixen. A continuació, 
s’han estudiat i comparat algunes de les seves característiques principals com la superfície o el 
rendiment realitzant taules de freqüència, gràfiques de barres i gràfiques lineals de tendència.  
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18%
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41%
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32%
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9%
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Cal puntualitzar que, s’han recollit dades d’aproximadament 130 col·lectors solars pertanyents 
a 22 empreses de la península Ibèrica. Totes les dades s’han extret de les fitxes tècniques dels 
catàlegs que es poden trobar en les seves pàgines web.   

 

Superfície 

La superfície és l’àrea entre els límits exteriors del col·lector, generalment els costats externs 
de la carcassa. Aquesta és la superfície visible i oberta del captador per a la radiació solar i, 
generalment, coincideix amb l’àrea de la coberta transparent visible. 

 
             Tabla 1. Taula de freqüència de les superfícies 

   
 
Figura 21. Gràfic de barres de les superfícies 

 
Per una banda, la superfície trobada més gran és 3,31 m2 del col·lector PFM-S 3,30, Plug & 
Flow del fabricant Tisun, la qual es distribueix en 2,802 m de llarg i 1,182 m d’ample. Per 
l’altra banda, la superfície més petita és 1,49 m2 del col·lector 160 L 2.0 SET STD Compact 
d’Eurofred, sent 1,287 m de llarg i 1,16 m d’ample. La superfície mitjana dels col·lectors solars 
plans que podem trobar al mercat espanyol és 2,37 m2.  

 

Superfície d’obertura 

La superfície d’obertura és l’àrea a través de la qual la radiació solar no concentrada pot arribar, 
directament o per reflexió, a l’absorbidor d’un captador solar. Aquesta té una relació 
directament proporcional amb la superfície del col·lector anomenada anteriorment. A 
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continuació podem veure una gràfica de dispersió amb una línia de tendència de la relació 
superfície – superfície d’obertura dels diferents col·lectors.  

 

 
Figura 22. Gràfica de dispersió de la relació superfície i superfície d’obertura 

 
La gràfica segueix una tendència lineal clara i directament proporcional perquè les dues 
superfícies tenen una forta relació entre elles.  

La superfície d’obertura màxima trobada és 3,146 m2 i pertany al col·lector de superfície 3,31 
m2, del qual Tisun n’és el fabricant i PFM-S 3,30 el model. Pel contrari, la superfície d’obertura 
més petita és 1,34 m2  i pertany a un col·lector amb superfície 1,53 m2 del model Promatop 1.5 
V del fabricant Promasol. La superfície d’obertura mitjana dels col·lectors solars plans que 
podem trobar al mercat és 2,24 m2. 

 
       Taula 7. Freqüències de les superfícies d’obertura 

  
Figura 23. Gràfic de barres de les superfícies d’obertura 
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Superfície d’absorció  

La superfície d’absorció tant en els col·lectors plans com en els de buit és la suma de les 
superfícies que absorbeixen la radiació solar i les canonades internes de distribució. 
Generalment, coincideix amb la superfície útil. D’igual manera que amb la superfície 
d’obertura, aquesta té relació directament proporcional amb la superfície del col·lector. Això, 
es pot observar en la següent gràfica:  

 

 
Figura 24. Gràfica de dispersió de la relació superfície i superfície d’absorció 

 

 
       Taula 8. Freqüències de les superfícies d’absorció 

  
Figura 25. Gràfic de barres de les superfícies d’absorció 
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La superfície d’absorció màxima de les dades recollides és 3,108 m2 i pertany al col·lector de 
superfície 3,31 m2 i superfície d’absorció 3,146 m2 del qual Tisun n’és el fabricant i PFM-S 
3,30 el model. Pel contrari, la superfície d’absorció més petita és 1,38 m2 i pertany a un 
col·lector amb superfície 1,49 m2 del model Set STD Compact 160L 2.0 del fabricant Eurofred. 
A part d’això, la superfície d’absorció mitjana dels col·lectors solars plans que podem trobar 
al mercat és 2,14 m2. 

 

Temperatura d’estancament 

Aquesta és la temperatura en un punt d’estancament en un flux de fluid. En un punt 
d’estancament la velocitat del fluid és zero i tota l’energia cinètica s’ha convertit en energia 
interna i, a més a més, se li afegeix a l’entalpia estàtica local. Respecte aquest paràmetre no 
s’han recollit dades ni s’ha realitzat cap estudi perquè no s’ha vist convenient per a aquest 
projecte, tot i això, es creu que és una característica dels col·lectors solars que s’ha de conèixer. 

 

Rendiment (η) 

El rendiment d’un col·lector solar representa l’eficiència amb la que es converteix l’energia 
solar en energia elèctrica. El panell genera més quantitat de kWh d’energia per kW de capacitat 
de potència com més gran és el rendiment. És a dir, un col·lector solar d’alta eficiència genera 
més electricitat que un amb eficiència estàndard.  

Es poden aportar dos tipus de corbes. Una es denomina corba lineal (corba de primer ordre) i 
l’altra, corba quadràtica (corba de segon ordre). L’equació general del rendiment d’un 
col·lector és la següent: 

𝜂 = 𝜂. −
/!·(2"32#)

5
− /$·(2"32#)$

5
               (eq. 5) 

 
On 

Tm = Temperatura mitja d’un col·lector en K 

Ta = Temperatura ambient en K 

I = radiació solar global en W/m2 K 

𝜂 o = rendiment òptic  

𝜂 = rendiment  
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El rendiment dels col·lectors solars tèrmics, com veiem en l’equació, es funció de la diferència 
de temperatura entre la temperatura mitja del col·lector i la temperatura exterior, la radiació 
solar i dos coeficients k1 i k2. Pel contrari, el rendiment òptic és  

En el nostre cas per a calcular la corba de rendiment s’ha pres el rendiment òptic i els 
paràmetres k1 i k2 de la fitxa tècnica. S’ha utilitzat una radiació solar mitja de 700 W/m2 K, 
una temperatura ambient de 25ºC i una temperatura mitja del col·lector de 30ºC per a obtenir 
càlculs amb valors estàndards i reals. Amb totes aquestes dades s’han obtingut els següents 
resultats: 

      Taula 9. Freqüències dels rendiments 

  
Figura 26. Gràfic de barres dels rendiments  

 
El rendiment mig dels col·lectors solars plans estudiats és 74%. No obstant això, el col·lector 
amb el major rendiment, 89%, és el model XP 2.5-1 H de la marca Ariston, té una disposició 
horitzontal, una superfície de 2,256 m2 (de les més grans) i un preu de 785€. Pel contrari, el 
col·lector amb menor rendiment, 64%, és el model Elite Blue 2.0 H de Promasol, aquest també 
té una disposició horitzontal, una superfície de 2,09 m2 i una superfície d’obertura de 1,88 m2 
(bastant petita). 

Pel que fa a models amb disposició vertical, els col·lectors Panel STD HS 2.37 i 2.72 
d’Eurofred ens proporcionen un rendiment del 80%. Tenen superfícies molt diferents, per un 
costat, 2,37 m2 i, per l’altre 2,72 m2. Finalment, s’ha realitzat una comparació entre el 
rendiment i el preu dels col·lectors solars tèrmics plans.  
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Figura 27. Gràfic de dispersió de la relació rendiment - preu 

 
Com era d’esperar, el rendiment té una forta relació amb el preu. No obstant això, es poden 
observar una sèrie de punts que no segueixen la tendència perquè el preu final d’un col·lector 
no depèn únicament de la superfície, tal i com s’ha demostrat abans, i tampoc del rendiment.  
 
 
5.2.4. Comparació del col·lector solar amb coberta adaptativa amb els col·lectors 

solars del mercat espanyol 
 
 
Actualment, s’utilitza el col·lector solar model Sol 200 de la marca BAXI per al prototip RCE 
que està desenvolupant i estudiant la UdL. A aquest se li ha afegit una coberta adaptativa que 
permet realitzar el radiative cooling.  
 
A continuació es compararan els paràmetres principals del col·lector solar model Sol 200 de 
BAXI amb les característiques d’uns 130 models diferents de col·lectors. Per a realitzar un 
estudi precís s’ha calculat la mitjana aritmètica per a cadascun dels paràmetres a comparar i 
s’ha recollit tota la informació en la taula següent:  
 
Taula 10. Comparació del col·lector solar BAXI amb la resta del mercat espanyol 

 Mitjana dels col·lectors 
solars plans del mercat Model Sol 200 de BAXI 

Disposició  Vertical Vertical 
Altura (mm) 2007,24 1753 
Llargada (mm) 1140,55 1147 
Gruix (mm) 85,13 87 
Superfície (m2) 2,28 2,01 
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Pes (kg) 39,55 35 
Superfície d'obertura (m2) 2,15 1,9 
Rendiment  73,96% 78,98% 
Preu (€) 784 630 

 
 
Llavors, el col·lector utilitzat per la Universitat de Lleida té una superfície de 2,01 m2, a 
diferència de la mitjana del mercat que és de 2,28 m2. Així mateix, la superfície d’obertura és 
de 1,9 m2 que constitueix un 0,2 m2 menys que la mitjana del mercat. A més a més, el pes és 
de 34 kg, gairebé 5 kg menys que el mercat. Pel contrari, té un rendiment de 78,98 %, gairebé 
un 5 % més que la mitjana de la resta de col·lectors. Per acabar, el preu del col·lector de BAXI 
és de 630 euros a diferencia dels 784 euros del mercat.  
 
En conclusió, el model Sol 200 de BAXI té unes mides, un pes i un preu ajustat i menor que la 
mitjana dels col·lectors solars tèrmics que es poden trobar al mercat, però en canvi, ofereix un 
rendiment del 78,98 %, un 5 % més que la mitjana.  
 
 
Els col·lectors solar tèrmics plans més competitius 
 
En aquest cas les característiques que més ens interessen per al prototip de col·lector solar RCE 
que s’està desenvolupant són el preu i el rendiment. Així doncs, a partir d’una base de dades 
on s’han recollit gairebé totes les característiques dels col·lectors solars tèrmics que podem 
trobar al mercat espanyol s’ha realitzat la selecció següent: 
 
 
Taula 11. Els col·lectors solar tèrmics plans més competitius del mercat espanyol segons les nostres necessitats 

Marca  BAXI Thermor Chromagen 
De 

Dietrich Promasol Termicol 

Model Sol 200 Greensun 
2.2 VS 

Comfort 
PA-D 

Detrisol 
DH 200 

Promasun 
Blue 2.6 

V 

Platinum 
P21 

Disposició  Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical 
Altura (mm) 1753 2089 1900 1753 2030 2100 
Llargada (mm) 1147 1069 1090 1147 1280 1095 
Gruix (mm) 87 98 90 40 80 100 
Superfície (m2) 2,01 2,23 2,07 2,01 2,60 2,30 
Pes (kg) 35 29,8 31 37 45 38 
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Superfície 
d'obertura 
(m2) 

1,9 2 1,87 1,92 2,37 2,29 

Superfície 
d’absorció (m2)  2 1,77 1,87  2,01 

Rendiment  78,98% 77,2% 77,02% 74,16% 76% 75,36% 
Preu (€) 630 550 581 588 636 583 

 
 
En la taula anterior es pot veure que els preus oscil·len entre 550€ i 636€, és a dir hi ha una 
diferència màxima de 86€. Així doncs, el col·lector solar tèrmic més barat és el model 
Greensun 2.2 VS de la casa Thermor. Per un altre costat, els rendiments estan compresos entre 
74,16% i 78,98%, sent el rendiment del col·lector BAXI Sol 200 el major.  
 
En primer lloc, el model Sol 200 de BAXI presenta el major rendiment, del 78,98% i una de 
les menors superfícies que es tracta de 2,01 m2. No obstant això, té un preu de 630€, un dels 
més elevats amb 80€ per sobre del més barat de la selecció.  
 
En segon lloc, un col·lector interessant podria ser el Greensun 2.2 VS de Thermor amb un 
preu de 550€ (el més econòmic), un rendiment del 77,2% el qual és un dels més elevats i 
finalment, una superfície de 2,23 m2 que està una mica per sota de la mitjana del mercat 
comentada anteriorment. 
 
En tercer lloc, podem trobar un altre col·lector solar amb característiques semblants. Aquest és 
el model Comfort PA-D de Chromagen el qual té una mida més petita de 2,07 m2 però un 
preu de 581€, 31€ per sobre del col·lector de Thermor ja comentat. No obstant això, els 
rendiments són gairebé els mateixos. Cal destacar, que aquests es troben 3% per sobre la mitja 
del mercat que és 73,96% i el preu 200€ per sota de la mitja del mercat.  
 
En quart lloc, el model Detrisol DH 200 de De Dietrich presenta la superfície més petita de 
2,01 m2. A més a més, té un preu ajustat de 588€, gairebé 200€ menys que la mitjana del mercat. 
L’únic inconvenient que presenta és el rendiment que és de 74,16%, baix en comparació amb 
els altres col·lectors que s’han presentat. Tot i això, es troba una mica per sobre la mitjana del 
mercat.  
 
Per acabar, dos models que també són interessants són el Promasun Blue 2.6 V de Promasol 
i el Platinum P21 de Termicol. Els dos presenten rendiments per sobre la mitjana i preus per 
sota la mitjana del mercat. No obstant això, el primer presenta la major superfície d’entre els 
col·lectors presentats en la taula 11. 
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5.3. Enquesta a la població  

La finalitat d’aquest estudi era conèixer certs aspectes relacionats amb els sistemes de 
climatització i refrigeració i l’opinió de la població major de 20 anys, incloent persones de la 
tercera edat. L’elecció de la població va ser aleatori i centrat en Catalunya, s’ha de destacar 
que la major part dels enquestats són ciutadans de Lleida. 

L’objectiu d’aquest estudi ha estat obtenir informació sobre els següents aspectes:  

- Conèixer el perfil de client i les seves preferències en funció de la seva edat, gènere i 
nivell d’estudis.  

- Saber quin tipus de calefacció i refrigeració utilitzen en la llar i si disposen del suport 
de les energies renovables.  

- Conèixer l’opinió de la població sobre la importància de la despesa anual, la 
contaminació energètica i el rendiment. 

- Conèixer les avantatges i l’opinió de la població sobre el col·lector solar amb coberta 
adaptativa que està desenvolupant la UdL. 

 
5.3.1. Metodologia 

El mètode de recopilació d’informació d’aquest estudi ha estat l’extensió de formularis de 
Google. L’enquesta consta de 14 preguntes i de les dades d’unes 100 persones. Aquesta conté 
preguntes implícites on únicament és possible una resposta i preguntes d’opinió on diverses 
opcions són valides, l’enquesta es pot trobar a l’Annex d’aquest projecte. L’anàlisi d’aquestes 
dades s’ha realitzat amb el programa Microsoft Office Excel.  

 
Taula 12. Característiques tècniques de l’estudi II. (Font: elaboració pròpia)  

Àmbit geogràfic Catalunya (Espanya) 

Data de recopilació de dades Gener 2022 

Marc mostral 96 mostres vàlides 

Elements de la mostra Persones residents a Catalunya majors de 
20 anys 

Tècnica d’adquisició d’informació Enquesta online 

Tipus d’anàlisi Anàlisi univariant i bivariant 

Objectiu de l’estudi Inferencial 

Nivell de mesurament de les variables Escala nominal, ordinal i d’interval 
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Taula 13. Mètodes utilitzats per a cada variable segons els objectius. (Font: elaboració pròpia)  

Objectiu Mètode utilitzat 
1. Tipus d’energia que s’utilitza més en el sistema de 

calefacció. 
- Taula de freqüència 

2. Percentatge d’ús de l’equip d’aire condicionat en la llar - Taula de freqüència 

3. Influència del nivell d’estudis en l’ús d’energies 
renovables 

- Taula creuada 

4. Motius pels quals part de la població no fa ús de les 
energies renovables - Taula de freqüència i moda 

5. Avantatges que podria suposar tenir un col·lector solar 
que també produeixi aigua freda - Taula de freqüència 

6. Disposició de la població per a pagar un preu més elevat 
per un col·lector que produeixi fred i calor 

- Taula de freqüència 

7. Disposició de la població a pagar un preu més elevat per 
un col·lector solar segons l’edat - Taula creuada 

8. Comparar el nivell d’importància de la despesa anual 
respecte el rendiment del sistema, la despesa anual 
respecte la contaminació energètica i la contaminació 
energètica respecte el rendiment del sistema. 

- Mitjana i moda 
- Taula de freqüència 

9. Saber la influència del gènere i l’edat alhora de comparar 
les alternatives (despesa anual, rendiment i contaminació 
energètica). 

- Taula creuada 
- Taula de freqüència 

 

 
5.3.2. Anàlisi de resultats 

Es començarà aquesta secció analitzant les preguntes més generals de l’enquesta. S’han recollit 
un percentatge de respostes del 53,7 % de dones davant d’un 46,3 % d’homes. En quant a 
l’edat, s’ha trobat diversitat de respostes, l’interval oscil·la des dels 20 anys fins als 71 anys. 
La mitjana d’edat de les persones enquestades oscil·la els 46 anys. Gairebé la meitat dels 
enquestats han realitzat una carrera universitària, una quarta part disposa d’una formació 
professional i la població restant ha cursat l’ESO o el Batxillerat.  

A continuació analitzarem les respostes de les preguntes relacionades amb els sistemes de 
producció de fred i calor i l’ús de les energies renovables. La meitat dels enquestats tenen un 
sistema de calefacció de gas natural, una tercera part disposen de calefacció de gasoil i 
únicament un 10% utilitzen calefacció elèctrica, veure la figura 28.  

En quant a l’ús de les energies renovables únicament un 7,4% dels enquestats n’utilitza, gairebé 
la meitat dels enquestats que no utilitzen energies renovables creuen que es degut a la inversió 
inicial requerida. La desinformació sobre el tema és un altre dels motius principals i alguns 
d’ells pensen que no es rendible, altres apunten que és degut a que viuen en una comunitat o 
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estan de lloguer. Pel que fa als equips d’aire condicionat un 67,4% dels enquestats totals en fan 
ús en la seva llar. 
 
 

 
Figura 28. Tipus d’energia utilitzada en el sistema de calefacció 

 
Acte seguit s’han analitzat les respostes a les preguntes on s’havia de comparar dues variables 
referents als sistemes de calefacció i refrigeració. Aquestes variables o alternatives són: la 
despesa anual equivalent, l’eficiència de l’equip i la contaminació energètica. En quant a la 
despesa anual es creu que és una mica més important que l’eficiència de l’equip i igualment 
important a la contaminació energètica. Tot i això, es considera que la contaminació energètica 
és moderadament més important que el rendiment del sistema.  

Es van realitzar preguntes relacionades amb el col·lector solar amb coberta adaptativa que està 
estudiant i desenvolupant la UdL. La majoria dels enquestats creuen que les principals 
avantatges d’aquest col·lector són l’estalvi energètic en l’habitatge i la col·laboració en reduir 
l’escalfament global. També es creu que es una proposta interessant per a usos industrials, per 
exemple refredant fluids.  

Finalment, la meitat dels enquestats, tal i com es mostra en la Figura 29, no saben si estarien 
disposats a pagar un preu una mica més elevat per un col·lector solar que a més a més d’aigua 
calenta també proporcioni aigua freda davant d’un 39,7% que hi estarien disposats i un 12,6% 
que no. 

 

 
Figura 29. Disposició dels enquestats a pagar més per un col·lector solar que també produeixi fred 
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En acabar l’enquesta es va deixar una resposta oberta on els enquestats podien deixar el seu 
comentari o reflexió. A continuació es poden llegir els comentaris que s’han cregut més 
interessants: 

- Està vist, que amb les oscil·lacions climàtiques que hi ha degut al canvi climàtic, les 
energies renovables no són factibles per proporcionar un percentatge alt d'energia. 

- Es un tema molt innovador i molt interessant, hauríem de saber molt més del tema per 
poder prendre una verdadera decisió. 

- Llàstima que en una comunitat de veïns no hi ha suficient espai per gaudir de la energia 
solar per tots els veïns, tant en energia elèctrica com aigua calenta. 

- La inversió inicial es veuria reduïda si tothom utilitzes energia renovable i el monopoli 
no fos de les companyies.  

 
 
5.3.3. Estudi segons edat, gènere i nivell d’estudis  

 
En primer lloc s’ha analitzat la influència del nivell d’estudis en l’ús d’energies renovables i 
s’ha observat que la majoria d’usuaris tenen un carrera universitària. Pel que fa al mateix tema, 
l’edat mitjana dels ciutadans que disposen del suport de les energies renovables s’aproxima 
molt a la mitjana d’edats dels enquestats, per això, es podria dir que és un factor que no hi 
influeix. 
 
Després s’ha fet una anàlisi dels enquestats que estarien disposats a pagar un preu una mica 
més elevat per un col·lector solar que també produeixi fred. Els resultats obtinguts mostren que 
les dones estan més disposades a pagar un preu més elevat si s’ofereix més prestacions, veure 
la figura 30.  
 
 

 
Figura 30. Gràfica de la predisposició dels enquestats a pagar per un col·lector que també produeixi fred 
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Pel que fa a l’estudi comparatiu de variables o alternatives segons el gènere s’ha observat que 
les dones li donen més importància a la contaminació energètica que els homes, això es pot 
veure en la figura 32. sobretot en aquesta última on s’ha comparat la importància de la 
contaminació energètica respecte el rendiment de l’equip. No obstant això, les dones i els 
homes es comporten de maneres similars davant de la comparativa de la despesa anual respecte 
el rendiment, tot i això, es pot observar una petita tendència dels homes a preferir la despesa 
anual sobre el rendiment, veure la figura 30. Per acabar, ambdós creuen més important la 
contaminació energètica sobre la despesa anual però, tal i com hem dit anteriorment, hi ha una 
lleugera tendència de les dones a preocupar-se més per la contaminació que els homes i dels 
homes per a considerar més la despesa anual que les dones.  
 
 

 
Figura 31. Comparació de la despesa anual amb l’eficiència segons el gènere 

 

 
Figura 32. Comparació de la despesa anual amb la contaminació energètica segons el gènere 
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Figura 33. Comparació de la contaminació energètica amb el l’eficiència del sistema segons el gènere 

 
Així doncs, hem vist que el gènere influeix a l’hora d’escollir la preferència de la població 
sobre la contaminació energètica, l’eficiència dels equips i la despesa anual. Per tant, s’ha 
demostrat que aquest factor s’hauria de tenir en compte a l’hora de determinar els clients 
potencials. Per acabar, s’ha realitzat el mateix estudi tenint en compte l’edat dels enquestats. 
Cal recordar que l’edat mitjana és d’aproximadament 46 anys.  
 

 
Figura 34. Comparació de la despesa anual amb l’eficiència segons l’edat 
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Figura 35. Comparació de la despesa anual amb la contaminació energètica segons l’edat 

 
 

 
Figura 36. Comparació de la contaminació energètica amb l’eficiència de l’equip segons l’edat 

 
 
Si s’analitza les gràfiques anteriors, en les figures 34 i 35 no s’hi veu una tendència clara de la 
població. No obstant això, en la comparació de la contaminació energètica respecte l’eficiència 
veiem que els enquestats de més edat li donen una major importància a la contaminació. Aquest 
fet fa pensar que l’edat si que influeix alhora de preocupar-se pel medi ambient. Tot i això, la 
diferència que es pot observar no és molt gran perquè únicament difereix en 3 anys.  
 
 
 
 

5.4. Estudi dels sistemes de calefacció, refrigeració i climatització 

En aquest apartat s’ha realitzat un estudi dels sistemes de producció de fred i calor en un 
habitatge. En primer lloc, es definiran els objectius i la metodologia que es durà a terme per a 
calcular la despesa anual, l’eficiència dels equips i la contaminació energètica. Per acabar, es 
passarà a analitzar les dades recollides en els diferents estudis.  

 

0
10
20
30
40
50
60

Molt menys
important

Moderadament
menys

important

Igualment
important

Moderadament
més important

Fortament més
importantN

úm
er

o 
de

 re
sp

os
te

s

Consideres la despesa anual més important que la 
contaminació energètica?

42
43
44
45
46
47
48
49

Molt menys
important

Moderadament
menys

important

Igualment
important

Moderadament
més important

Fortament més
important

N
úm

er
o 

de
 re

sp
os

te
s

Consideres més important la contaminació energètica 
que l'eficiència del sistema?



 47 

5.4.1. Objectius i metodologia 

En aquest estudi s’ha considerat un habitatge particular que es troba en una zona geogràfica 
determinada i té unes certes característiques. Els sistemes de calefacció, refrigeració i 
climatització que s’analitzaran són els següents: 

- Calefacció de gas natural 
- Calefacció elèctrica 
- Calefacció de gasoil 
- Calefacció solar tèrmica 
- Aire condicionat fix 
- Aire condicionat mòbil  

El principal objectiu es conèixer la despesa anual equivalent, l’eficiència dels equips i la 
contaminació energètica de cada un d’ells per un cas concret. S’ha decidit escollir unes dades 
preliminars per a acotar l’error i minimitzar els factors que hi poden intervenir. En quant a la 
despesa anual equivalent, s’ha tingut en compte el manteniment anual de la instal·lació, el cost 
del consum energètic anual i el cost de la inversió inicial (incloent la instal·lació).  

Per a sintetitzar els objectius i la metodologia que es seguirà en aquest apartat s’ha creat la taula 
que es pot trobar a continuació: 

 
Taula 14. Objectius de l’apartat 

 Objectiu Informació que s’ha d’obtenir 

Dades preliminars 
Establir les característiques 
principals d’un habitatge  

- Dades preliminars 
- Consum anual de calefacció en la llar 
- Selecció dels equips de climatització  
- Fitxa tècnica de les energies 

renovables que s’utilitzaran 

Despesa anual 
equivalent 

Conèixer la despesa anual 
equivalent per a cada sistema 

- Cost energètic anual 
- Cost del manteniment anual 
- Cost de la inversió inicial 
- Càlcul de la despesa anual equivalent 

Eficiència de 
l’equip 

Conèixer el percentatge de 
l’eficiència dels equips que 
s’utilitzaran 

- Eficiència dels equips de calefacció 
- Eficiència dels equips de 

climatització i refrigeració 

Contaminació 
energètica 

Saber quina és la 
contaminació energètica 
segons el consum anual i el 
tipus d’energia utilitzada 

- Contaminació energètica dels 
sistemes de calefacció 

- Contaminació energètica dels 
sistemes de climatització 
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5.4.1. Dades preliminars  

Abans de començar, és necessari determinar quines seran les nostres dades de partida. Així 
doncs, s’ha realitzat l’anàlisi per la calefacció d’una llar unifamiliar individual d’uns 125 
m2 útils a Lleida (Catalunya) amb potència de 4,6 kW contractada, el qual equival a una 
qualificació energètica per a calefacció E (la més habitual a Espanya). A continuació, podem 
veure una taula amb les dades preliminars seleccionades per a realitzar l’estudi: 

 
Taula 15. Dades preliminars de l’estudi  

Ubicació geogràfica Lleida, Catalunya (Espanya) 
Tipus de llar Unifamiliar 
Dimensions de l’habitatge a escalfar 125 m2 
Dimensions del menjador a refredar 20 m2 
Potència elèctrica contractada 4,6 kW 
Orientació de l’habitatge Est 
Tipus d’aïllament Bo 
Mesos anuals d’ús de la calefacció 4 mesos 
Estalvi energètic en calefacció que es vol 
aconseguir amb l’ús d’energies renovables 30% - 50% 

Mesos anuals d’ús dels equips de climatització 3 mesos 

 

Consum en calefacció anual 

A continuació, es vol determinar quant consumirà la calefacció d’aquest cas concret, podem 
utilitzar la fórmula següent obtinguda de la pàgina web Mator1:  

Consum de la calefacció (W) = A · B · C · D · 85             (eq. 4) 

On,  
A = espai a escalfar en m2  
B = orientació de l’habitatge amb aquests possibles valors: 
 - Nord = 1,12 
 - Sud = 0,92 
 - Est = 1  
 - Oest = 1 
C = aïllament, amb els següents possibles valors: 
 - Bo = 0,93  

 
1 https://www.mator.es/noticias-mator/articulos-climatizacion/potencia-calorifica-que-es-y-como-calcularla/ 
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 - Senzill = 1  
 - Pobre = 1,10 
D = zona climàtica segons el “Código Técnico de la Edificación”, veure la Figura 37, amb 
aquests valors:  
 - Zona A = 0,88 
 - Zona B = 0,95  
 - Zona C = 1,04 
 - Zona D = 1,12 
 - Zona E = 1,19 

 

 
 
Figura 37. Zones climàtiques d’Espanya segons el CTE. (Font: https://www.caloryfrio.com/calefaccion/zonas-climaticas-
espana-segun-cte.html) 

 
Realitzant els càlculs pertinents en l’equació 4, s’obté que l’habitatge que s’estudia consumirà 
11.067 W. 

També s’ha de determinar quantes hores i quants dies de l’any s’utilitzarà calefacció. En aquest 
cas, s’ha escollit valors estàndards de 10 hores d’ús al dia durant 120 dies a l’any, és a dir, 
aproximadament 4 mesos. D’aquesta manera, s’ha obtingut un consum anual de 13.280 kW 
anuals. Si és considera l’ubicació geogràfica en la que es troba l’habitatge d’estudi, Lleida, té 
lògica que aquest valor es trobi una mica per sobre de la mitjana de 10.000 kW anuals establerta 
per la IDAE de les llars espanyoles. 

 

Selecció dels equips de climatització 

Els preus dels equips de climatització poden variar molt, per això s’ha cregut convenient 
escollir uns aparells determinats que s’ajustin a les necessitats de l’habitatge. Cal puntualitzar 
que per a facilitar els càlculs, únicament es farà l’estudi amb un aparell de climatització. A 
diferència del sistema de calefacció, que s’ha decidit implementar en tot l’habitatge, l’aparell 
de climatització es col·locarà en el menjador. Per aquest motiu, s’han tingut en compte les 
dimensions d’aquest espai, un menjador de 20 m2. 
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Abans d’escollir un aire condicionat s’ha de considerar la potència en frigories, ja que aquesta 
dependrà de l’esforç que hagi de fer l’aparell per aconseguir la temperatura desitjada. Una 
frigoria mesura el consum en watts que ha de fer un aparell de refrigeració per a disminuir un 
grau centígrad d’un litre d’aigua. Es pot estimar per norma general que es necessita unes 150 
frigories per metre quadrat2.  

Així doncs, es requereix un aparell capaç de generar uns 3000 frigories. Els models escollits 
han estat els següents: 

- Aire condicionat fix: Panasonic KIT-PZ35-WKE3 
- Aire condicionat mòbil: DeLonghi PAC N904 

 
 

 
 

Figura 38. Eficiència de l’aire condicionat en fred 

 
 
Taula 16. Fitxa tècnica dels aire condicionats seleccionats. (Font: elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades 
per aquests models en MediaMarkt, veure peus de pàgina 2 i 3) 

 Aire condicionat fix Aire condicionat mòbil 
Potència mitjana de l’aparell 3,84 kW 2,5 kW 
Eficiència energètica A + A 
Valor SEER  5,60 < SEER < 6,10 5,10 < SEER < 5,60 
Preu 629 € 477 € 

 
El valor SEER i l’eficiència energètica de la taula anterior s’ha obtingut a partir de la Figura 
38. Pel contrari, la potència mitjana de l’aparell i el preu ens les ha proporcionat la fitxa tècnica 
del producte escollit; model Panasonic KIT-PZ35-WKE i model DeLonghi PAC N90. 
 

 
2 https://www.worten.es/blog/1942/cuanto-consume-un-aire-acondicionado/ 
3 https://www.mediamarkt.es/es/product/_aire-acondicionado-panasonic-kit-pz35-wke-split-1x1-inverter-2925-
frig-h-3300-kcal-h-blanco-1475712.html 
4 https://www.mediamarkt.es/es/product/_reacondicionado-aire-acondicionado-portátil-delonghi-pac-n90-2500-
w-3-velocidades-clase-a-1481469.html 
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Presentació de les energies renovables 

Per una banda, el sistema de calefacció solar tèrmic que funciona amb energia renovable 
proporcionada pels col·lectors solars. Per l’altra banda, la refrigeració solar també funciona 
amb energia renovable, tot i això, aquesta tecnologia s’utilitza per aplicacions industrials i no 
s’aplica a estàncies d’espai reduït.  

No obstant això, en la figura 39 es poden veure dades referents al col·lector solar RCE, 
protagonista d’aquest projecte, i en la taula 17 s’hi poden trobar les seves eficiències de 
combustió, entre d’altres. Cal puntualitzar que, algunes de les dades que apareixen a 
continuació no s’han utilitzat en aquest apartat però seria interessant considerar-les per a futurs 
estudis o projectes sobre els sistemes de refrigeració amb energies renovables.  

 

 
Figura 39. Potència mitjana i màxima produïda, diferència de temperatura mitjana i eficiència per RCE tant per la 

producció de fred com de calor 

 
Taula 17. Dades referents al col·lector solar 

Eficiència escalfant del col·lector solar RCE 43,71 % 

Eficiència refredant del col·lector solar RCE 24,33 % 

Eficiència del col·lector solar (Model Sol 200 de BAXI) 78,98 % 

 
Cal recordar que, el col·lector solar RCE està format per un col·lector solar model Sol 200 del 
fabricant BAXI al qual se li ha afegit una coberta adaptativa per a realitzar el radiative cooling.  

Per acabar, no s’ha anomenat cap sistema de climatització que funcioni amb aigua freda 
sanitària obtinguda amb refredament radiatiu perquè no hi ha existències conegudes en el 
mercat espanyol.  
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5.4.2. La despesa anual  
 
 
Per a realitzar el càlcul de la despesa anual equivalent s’ha tingut en compte les dades de les 
taules 15, 16 i 17. Aquest valor estarà format pel cost de la inversió inicial, el cost del 
manteniment anual i el cost del consum energètic anual.  
 
 
Despesa anual dels sistemes de calefacció 

 
Cost energètic anual  

Abans s’ha de conèixer els preus del combustible i l’electricitat. Com s’ha mencionat 
anteriorment en la taula 15, la ciutat d’estudi és Lleida i en aquesta província, la companyia 
energètica que realitza la distribució és Endesa, veure la figura 40. D’aquesta manera els preus 
per a aquesta regió actualment (any 2022) són els següents:  

 
Taula 18. Preus dels combustibles i l’electricitat a la província de Lleida.  (Font: https://www.endesaluzygas.com i 
https://www.clickgasoil.com) 

 Tipus de subministrament Quantitat fixa Quantitat variable 

Electricitat Fins a 10 kWh 2,896 €/kW al mes 0,198 €/kWh 

Gas natural Fins a 15 kWh 6,150 €/mes 0,103 €/kWh 

Gasoil   0,912 €/l 

 

 

Figura 40. Principals empreses de distribució energètica a Espanya. (Font: https://www.instaladores20.com/el-
sector/energia/la-cnmc-denuncia-gran-beneficio-las-distribuidoras/) 
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La fórmula següents ens servirà per a calcular el cost del consum anual en calefacció elèctrica 
i en calefacció de gas natural:  

Cost energètic anual = consum energètic anual (kW)· quantitat variable + quantitat fixa · 12 
mesos                    (eq. 5) 

Per a calcular la quantitat de litres anuals de gasoil en la calefacció s’ha utilitzat la calculadora 
online de RedGasoil5 i la fórmula següent: 

Cost energètic anual = consum energètic anual (litres) · quantitat variable           (eq. 6) 

En quant a la calefacció solar tèrmica s’ha especificat en la taula 17. que es podria arribar a 
estalviar entre un 30% i un 50% de calefacció però seria necessari un altre sistema de suport. 

 
Taula 19. Cost energètic anual dels sistemes de calefacció 

Cost energètic anual 

Calefacció de gas natural 1.441,640 € 

Calefacció elèctrica 2.664,192 € 

Calefacció de gasoil 2.325,600 € 

Calefacció solar tèrmica Estalvi del 30% - 50%  

 
 
Cost de la inversió inicial 

La inversió inicial depèn de diversos factors i per aquest motiu és difícil proporcionar un cost 
exacte. Tot i això, s’han obtingut intervals de valors de cost i s’ha fet el càlcul del cost d’una 
instal·lació de col·lectors solars per l’habitatge que s’està tractant en aquest projecte, 
característiques del qual s’han especificat anteriorment.  

- Instal·lació amb caldera de gasoil: 3.500 € - 7.000 €. Inclou caldera i mà d’obra necessària 
per la instal·lació. 

- Instal·lació amb caldera elèctrica: 1.012 € - 4.480 €.  Inclou caldera elèctrica i instal·lació. 
- Instal·lació de gas natural: 1.000 € - 2.200 €. Inclou caldera, conducció de gasos de sortida 

i instal·lació. 

Les dades anteriors han estat obtingudes de pàgina web CronoShare6. Aquestes depenen de la 
potència de la caldera i del cost de la instal·lació, entre d’altres. Per aquest motiu, s’han 
obtingut intervals de cost tant grans. 

 
5 https://redgasoil.com/como-calcular-tu-consumo/ 
6 https://www.cronoshare.com/ 
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- Instal·lació de col·lectors solars: 8.330 €. Tal i com s’ha mencionat anteriorment, s’està 
fent l’estudi per un habitatge de 120 m2 en el qual es vol cobrir entre un 30% i un 50% de 
la despesa en calefacció. A partir de la pàgina web Selectra7 s’ha estimat que s’hauria de 
col·locar 6 col·lectors solars per a cobrir les necessitats requerides. A continuació podem 
veure d’on surt el valor del cost de la instal·lació.   
 
 

Taula 20. Cost d’una instal·lació solar. (Font: https://www.hogarsense.es/energia-solar/presupuesto-instalacion-solar-
termica) 

Components Preu 

Col·lectors solars 6 col·lectors solars · 630 € = 
3.780 € 

Dipòsit o acumulador 1.500 € 

Panell de control automàtic 400 € 

Estació solar 800 € 
Canonades, aïllament, vàlvules i 

altres materials 1.500 € 

Legalització 350 € 

TOTAL 8.330 € 

 

Així doncs, els costs de la inversió inicial obtinguts són els següents: 
 

Taula 21. Cost de la inversió inicial dels sistemes de calefacció 

Cost de la inversió inicial 

Calefacció de gas natural 1.000 € - 2.200 € 

Calefacció elèctrica 1.012 € - 4.480 € 

Calefacció de gasoil 3.500 € - 7.000 € 

Calefacció solar tèrmica 8.330 € 

 

Manteniment 

La normativa que regula les instal·lacions tèrmiques dels edificis apunta que és obligatori 
realitzar revisions de manteniment preventiu en qualsevol instal·lació. D’aquesta manera 
s’assegura la seva eficiència energètica, la durabilitat i la seguretat.  

 
7 https://selectra.es/autoconsumo/info/instalacion/calculo-placas-solares 
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Les xifres en manteniment poden variar en funció de la potència del dispositiu. Les despeses 
anuals en manteniment per a les diferents instal·lacions són les següents: 

- Caldera de gasoil: 220 €. En algun cas aquest valor pot superar fins i tot els 4.000 €. A més 
a més, de la caldera i dels seus elements (sortides de gasos, cremadors, connexions, etc.), 
també s’ha d’inspeccionar l’estat del dipòsit.  

- Caldera de gas natural: 150 €. En algun cas pot arribar a 240€/any. Es necessari revisar 
aspectes com l’estanqueïtat, la pressió de l’aparell, l’evacuació dels gasos, la temperatura 
de l’aigua calenta o l’estat de les peces més visibles.  

- Caldera elèctrica: 50 €. Es comprova que la pressió de l’aigua sigui la recomanada o que 
no hi hagi fugues en l’acumulador, entre entres aspectes.  

- Col·lectors solars: 200 – 300 €. Instal·lació de 6 col·lectors solars. Inclou neteja dels vidres, 
inspecció visual per controlar la humitat, les fugues, la degradació i els indicis de corrosió, 
entre d’altres. 

Les dades anteriors han estat extretes de la pàgina web Habitissimo8 i de Hogarsense9 

 
Taula 22. Cost del manteniment anual dels sistemes de calefacció 

Cost del manteniment anual 

Caldera de gas natural 150 € 

Caldera elèctrica 50 € 

Caldera de gasoil 220 € 

Instal·lació de col·lectors solars tèrmics 200 – 300 € 
 
 
Despesa anual dels sistemes refrigeració i climatització 

 
Per tal de facilitar la investigació i donar valors de cost reals i més exactes s’ha decidit 
seleccionar aparells de refrigeració que es poden trobar en el mercat i que s’adaptin a les dades 
preliminars establertes. A continuació, podem veure un resum de les dades necessàries per a 
dur a terme aquest estudi:  
 

 
Cost de l’aparell i la inversió inicial 
 
Els costs dels aparells ja s’han calculat anteriorment i es poden trobar en la taula 17. 
 
- Aire condicionat fix: 629 €. A aquest preu se li ha de sumar la instal·lació que segons la 

 
8 https://www.habitissimo.es/presupuestos/mantenimiento-calderas 
9 https://www.hogarsense.es/placas-solares/mantenimiento-placas-solares 
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pàgina web GasFrioCalor10 és d’uns 300 €.  
- Aire condicionat mòbil: 477 €.  
 

 
Taula 23. Cost dels aparells 

Cost de la inversió inicial 
Aire condicionat fix 929 € 
Aire condicionat mòbil 477 € 

 
 
Cost energètic anual 
 
Per a calcular el consum d’un equip de climatització s’ha utilitzat la fórmula següent obtinguda 
de la pàgina web TarifaGasyLuz11:  
 
Consum diari (€) = (kW/SEER) · hores/dia · € · Preu de l’electricitat          (eq. 7) 
 
On, kW és la capacitat frigorífica i SEER és el coeficient energètic que indica l’eficiència de 
l’aparell. Aquest està determinat en l’etiqueta C,B,A,A+…  
 
Les dades necessàries per a calcular l’equació 7. les podrem trobar en la taula 15. de dades 
preliminars i en la taula 18. on hi apareix els preus actuals (any 2022) de l’electricitat. 
 

- Aire condicionat fix. La potència mitjana de l’aire condicionat escollit és de 3,84 kW, tot i 
això, pot arribar a una potència de 7,1 kW o fins i tot més.   
 

Taula 24. Potència mínima i màxima de l’aire condicionat fix 

 Potència mínima Potència màxima 

Consum diari 1,039 € 1,922 € 
Consum mensual (30 dies) 31,170 € 57,660 € 

Consum anual (3 mesos de funcionament) 93,510 € 172,980 € 

 

- Aire condicionat mòbil. La potència del aire condicionat mòbil escollit és de 2,5 kW però 
pot arribar a una potencia de 3,5 kW. Es tracta d’un valor molt més baix que en el cas de 
l’aire condicionat fix.  
 

 
10 https://www.gasfriocalor.com/blog/aire-acondicionado/cuanto-cuesta-instalar-un-aire-acondicionado-en-una-
casa/ 
11 https://tarifasgasluz.com/faq/cuanto-cuesta-luz-mes 
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Taula 25. Potència mínima i màxima de l’aire condicionat mòbil 

 Potència mínima Potència màxima 

Consum diari 0,740 € 1,036 € 

Consum mensual (30 dies) 22,206 € 31,088 € 

Consum anual (3 mesos de funcionament) 66,617 € 93,264 € 
 

 
Taula 26. Cost del consum energètic anual dels sistemes de climatització i refrigeració 

Cost del consum energètic anual 

Aire condicionat fix 93,510 € - 172,980 € 

Aire condicionat mòbil o portàtil 66,617 € - 93,264 € 
 
 
Cost de manteniment anual  
 
- Aire condicionat fix: 70 € - 150 €.  
- Aire condicionat mòbil: 70 € - 150 €.  
 
Les dades anteriors han estat obtingudes de pàgina web CronoShare12. Aquestes inclouen la 
neteja de l’aparell i dels filtres, la revisió del desguàs de l’aire condicionat i del circuit de 
refrigeració. Molts dels tècnics i empreses ofereixen contractes de manteniment anual i 
s’acostuma a incloure una revisió periòdica de l’aparell.  
 
 
Taula 27. Cost del manteniment anual dels sistemes de refrigeració i climatització 

Cost del manteniment anual 

Aire condicionat fix 70 € - 150 € 

Aire condicionat mòbil 70 € - 150 € 

 

 
5.4.3.1. Despesa anual equivalent  
 

Per a calcular el cost o rendiment efectiu anual d’un producte independentment del seu termini 
s’ha d’utilitzar una referència orientativa anomenada la Despesa Anual Equivalent o 
d’Equivalència (DAE). La DAE es calcula com el resultat d’una fórmula matemàtica 

 
12 https://www.cronoshare.com/cuanto-cuesta/mantenimiento-aire-condicionado 
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normalitzada que iguala una sèrie de despeses diferents en el temps a una sèrie de despeses 
anuals identics.  

𝐾 = ∑ $
(67()%

2
. 	 ; 		𝑎 =

∑ &%
(!())%

+
,

∑ !
(!())%

+
,

                (eq. 8) 

On:  

- r, és el tipus d’interès nominal (mensual, semestral...) expressat en tant per un.  
- t, nombre de períodes o, en aquest cas concret, anys 
- a, despesa anual equivalent 
- K, suma total de l’efectiu  

 
Abans de calcular la despesa anual equivalent s’ha de conèixer la despesa anual dels sistemes 
de calefacció i climatització tenint en compte un termini d’amortització previst. Per a fer-ho 
s’ha utilitzat la fórmula següent: 
 
Despesa anual = inversió inicial + cost energètic anual · anys + manteniment anual · anys  
                             (eq. 9)   

 
Taula 28. Despesa anual dels sistemes de calefacció 

Tipus de calefacció 
Cost energètic 

anual Inversió inicial Manteniment anual 

Calefacció de  gas natural 1.441,640 € 1.000 € - 2.200 € 150 € 

Calefacció elèctrica 2.664,192 € 1.012 € - 4.480 € 50 € 

Calefacció de gasoil 2.325,600 € 3.500 € - 7.000 € 220 € 

Calefacció solar tèrmica 
Estalvi del 30% -
50% en la despesa 

total 
8.330 € 150 € 

 
Taula 29. Despesa anual dels sistemes de refrigeració i climatització 

Tipus de climatització o 
refrigeració 

Cost del consum 
anual 

Cost de la inversió 
inicial o de 
l’aparell 

Manteniment anual 

Aire condicionat 
93,510 € - 172,980 

€ 929 € 70 € - 150 € 

Aire condicionat portàtil o 
mòbil 66,617 € - 93,264 € 477 € 70 € - 150 € 
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En aquest treball s’ha decidit fer un estudi a 20 anys vista, una mica més sota de la vida útil 
dels col·lectors solars que és de 25 anys. S’ha considerat un tipus d’interès anual del 3 %, 
períodes d’un any de temps i un tipus de pagament d’anualitat anticipada, és a dir a l’inici del 
període. Cal destacar que per a calcular la despesa total s’ha utilitzat la mitjana dels intervals 
que apareixen en les taules anteriors menys en el cas de la calefacció solar tèrmica que s’ha 
considerat la despesa total més favorable i la més desfavorable per a evitar un error elevat. 
D’aquesta manera aplicant les equacions 8 i 9 a les dades de les taules anteriors s’ha obtingut:  

 
Taula 30. Taxa anual equivalent dels sistemes de calefacció, refrigeració i climatització 

Tipus de sistema Despesa total a 20 anys vista Despesa anual equivalent 

Calefacció de gas natural 33.432,80 € 2.181,76 € 

Calefacció elèctrica 57.029,84 € 3.721,65 € 

Calefacció de gasoil 56.16 € 3.665,02 € 

Calefacció solar tèrmica 25.746,40 € - 48.628,69 € 1.680,16 € - 3.173,41 € 

Aire condicionat fix 5.794 € 378,10 € 

Aire condicionat mòbil 4.276 € 279,04 € 

 
En la taula anterior, es pot veure que la calefacció elèctrica és la que presenta una despesa anual 
equivalent més elevada, tot i això, a aquesta la segueix de ben a prop la calefacció de gasoil. 
En quant als equips de climatització, el que presenta una despesa anual equivalent major és 
l’aire condicionat fix o Split.  

 
 
5.4.3. La contaminació energètica 
 
Sistemes de calefacció i climatització 

Segons el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de 
Catalunya al 2022, les emissions de CO2 per als combustibles i l’electricitat són els següents: 
 
Taula 31. Emissions de CO2 de les energies  

Contaminació energètica de les energies 

Gas Natural 0,204 kg CO2/kWh 

Electricitat 0,250 kg CO2/kWh 

Gasoil  0,287 kg CO2/kWh 

Energies renovables - 
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Sistemes de climatització 
 
Tant l’aire condicionat fix com el mòbil funciona amb electricitat. No obstant això, l’aire 
condicionat fix té un valor del SEER mig del 5,85 a diferència del mòbil que té 5,35 (veure en 
la taula 16). D’aquesta manera, el primer necessitarà menys electricitat o energia per a 
funcionar a la mateixa potència que el segon. En altres paraules, l’aire condicionat fix 
contaminarà menys (utilitzarà menys energia) per a proporcionar la mateixa quantitat de fred 
que l’aire condicionat mòbil. Tot i això, si no se’n fa un ús responsable pot ser contraproduent 
ja que l’aire condicionat fix té una potència màxima de gairebé el doble que el mòbil i, per tant, 
pot arribar a contaminar més.  

 
 
5.4.4. Eficiència dels equips 
 
 
Sistemes de calefacció 

L’eficiència de combustió és el càlcul o mesura, en percentatge, de l’eficiència del nostre 
aparell per a cremar un combustible específic.  

- Caldera de gasoil: 75%  
- Caldera de gas natural: 80% 
- Caldera elèctrica: 100% 

Aquests percentatges s’han obtingut a través de la pàgina web Ocu13. 

Pel que fa a les energies renovables, el rendiment o eficiència dels equips dependrà de diversos 
factors de l’aparell que utilitzem.  

- Col·lector solar amb coberta adaptativa: 78,98% (veure la taula 18). Aquesta dada ens la 
facilita el fabricant del col·lector model Sol 200 de BAXI.   

 
Taula 32. Eficiència dels equips de calefacció 

Eficiència dels equips 
Caldera de gas natural 80 % 
Caldera elèctrica 100 % 
Caldera de gasoil 75 % 
Col·lector solar tèrmic 78,98 % 

 
 

 
13 https://www.ocu.org/vivienda-y-energia/calefaccion/consejos/mejor-opcion-para-calefaccion 
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Sistemes de refrigeració 
 
- Aire condicionat: la seva eficiència ve expressada amb el SEER. Així doncs, com més alt 

sigui el SEER més eficient serà l’aparell d’aire condicionat. En la taula 16 es pot veure que 
te un valor de SEER d’entre el 5,60 i el 6,10 per l’aire condicionat fix i d’entre un 5,10 i 
5,60 pel mòbil.  

D’aquesta manera, l’aire condicionat seleccionat tindrà una eficiència mitjana del 10% més 
que el climatitzador, a més a més, la potència màxima que pot aconseguir és de 7 kW o inclús 
més a diferència de l’aire condicionat portàtil que únicament és de 3,5 kW. D’aquesta manera 
es podrà refredar una estància dues vegades més ràpid que amb un climatitzador. 
 
 
Taula 33. Eficiència dels sistemes de refrigeració i climatització 

Tipus de sistema Eficiència 

Aire condicionat fix 5,60 < SEER < 6,10 

Aire condicionat mòbil 5,10 < SEER < 5,60 

 
 
5.4.5. Resultats obtinguts 

 
Taula 34. Resultats obtinguts dels sistemes de calefacció. 

 

 
 

Calefacció de gas 
natural 

Calefacció 
elèctrica 

Calefacció de 
gasoil 

Calefacció solar 
tèrmica 

Cost de la inversió 1.000 € - 2.200 €  1.012 € - 4.480 € 
3.500 € - 7.000 

€ 8.330 € 

Preu del combustible 0,199 €/kWh 0,103 €/kWh 0,912 €/l - 

Consum anual 1.441,64 € 2.664,19 € 2.325,60€ 
720,82 € - 1.864,93 

€ 
Despeses en manteniment 

(€/any) 
150 € 50 € 220 € 150 € 

Comentaris al preu Inclou caldera i 
instal·lació 

Inclou caldera 
elèctrica i instal·lació 

Inclou caldera de 
gasoil i instal·lació 

Inclou col·lectors, 
instal·lació i legalització 

Anualitat equivalent (l’estudi s’ha 
realitat en un període de 20 anys) 2.181,76 €  3.721,65 € 3.665,02 € 1.680,16 € - 

3.173,41 € 
Eficiència de combustió o 

de l’aparell 
80 % 100 % 75 % 78,98 % 

Emissions de CO2 (kg CO2/ 
kWh) 

0,204 0,250 0,287 - 

Preparat per a la transició 
energètica? No Si No Si 
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Taula 35. Resultats obtinguts dels sistemes de refrigeració i climatització 

 

 
 

Aire condicionat fix Aire condicionat mòbil 

Cost de la inversió 2.800 € 1.500 € 

Preu del combustible 0,1990 €/kWh 0,1990 €/kWh 

Consum anual 93,510 € - 172,980 € 66,617 € - 93,264 € 

Despeses en manteniment (€/any) 70 € - 150 € 70 € - 150 € 

Comentaris al preu Inclou aparell i instal·lació Inclou aparell (instal·lació no 
requerida) 

Anualitat equivalent (l’estudi s’ha 
realitat en un període de 20 anys) 378,10 € 279,04 € 

Eficiència de l’aparell 5,60 < SEER < 6,10 5,10 < SEER < 5,60 

Emissions de CO2 (kg CO2/ kWh) 0,250 0,250 

 

 

5.5. Procés d’Anàlisi Jeràrquica 

El procés d’Anàlisi Jeràrquica, és un mètode que es basa en l’avaluació de diferents criteris 
que permeten jerarquitzar un procés i el seu objectiu final consisteix en optimitzar la presa de 
decisions gerencials. Aquesta metodologia s’utilitza per resoldre problemes en què hi ha la 
necessitat de prioritzar diferents opcions i posteriorment decidir quina és l’opció més 
convenient.  

La tècnica AHP (The Analytic Hierarchy Process) ajuda als analistes a organitzar els aspectes 
crítics d’un problema en una estructura jeràrquica similar a l’estructura d’un arbre familiar, 
reduint les decisions complexes a una sèrie de comparacions que permeten la jerarquització 
dels diferents aspectes (criteris) avaluats.  

L’objectiu principal d’aquest apartat és analitzar i comparar diferents tipus d’instal·lacions que 
es poden utilitzar per al sistema de calefacció de les nostres llars. D’aquesta manera podrem 
veure quins són els seus avantatges i inconvenients i quina o quines són les opcions més 
apropiades. En primer lloc es presentarà l’esquema del procés d’anàlisi jeràrquica, després es 
presentarà el cas concret d’una llar fent els càlculs adients per a cada tipus d’instal·lació i 
finalment, s’aplicarà el mètode per a poder fer l’estudi i extreure’n conclusions.  

Aquest proposa executar els següents passos:  

• Definir els criteris de decisió en forma d’objectius jeràrquics. La jerarquització s’estructura 
en diferents nivells: començant en la definició de l’objectiu principal del procés de 
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jerarquització, després es defineixen els nivells entremitjos i finalment, es descriuen les 
alternatives a ser comparades. 
 

• Avaluar els diferents criteris, sub-criteris i alternatives en funció de la seva importància 
corresponen a cada nivell. Els criteris qualitatius i quantitatius poden ser comparats 
utilitzant judicis informals per obtenir els pesos i prioritats. Aquests judicis verbals són 
traslladats a una escala de comparació de la importància relativa de criteris en AHP. 

 
Taula 36. Escala de comparació de la importància relativa dels criteris de AHP 

Judicis Puntuació 
Extremadament més important 9 
 8 
Molt fortament més important 7 

 6 
Fortament més important 5 

 4 
Moderadament més important 3 

 2 
Igualment important 1 

 

D’igual manera, podem trobar l’escala de comparació de la preferència relativa entre 
alternatives en AHP. 

 
         Taula 37. Escala de comparació de la preferència relativa entre alternatives en AHP 

Judicis Puntuació 
Extremadament preferida 9 

 8 
Molt fortament preferida 7 

 6 
Fortament preferida 5 

 4 
Moderadament preferida 3 

 2 
Igualment preferida 1 
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5.5.1. Aplicació del mètode  

 
Per aplicar el procés d’anàlisi jeràrquica es seguirà la següent metodologia: 
 
1. Construcció de la matriu de comparació de criteris. 
2. Construcció de la matriu de comparació d’alternatives o variables. 
3. Càlcul del rati de consistència dels criteris. 
Multiplica cada valor de la primera columna de la matriu de comparacions per la prioritat del 
primer criteri; multiplica cada valor de la segona columna per la prioritat del segon criteri, etc. 
Suma els valors de les files per obtenir un vector columna “suma ponderada”. 

3.1. Divideix els elements del vector suma ponderada entre la prioritat corresponent a cada criteri. 
3.2. Calcula la mitjana dels valors trobats en el pas 2. Aquesta mitjana rebrà el nom de 

lambda_max. 
3.3. Calcula l'índex de consistència: CI = (alphamax - n)/(n-1)           (eq. 10) 

On n es el número de criteris. 
3.4. Calcula el rati de consistència CR = CI / RI on RI           (eq. 11)    

és l'índex de consistència d'una matriu de comparacions 2 a 2 generada aleatòriament. 
Un rati de consistència inferior a 0.1 és considerat acceptable.  

 
n 3 4 5 6 7 8 
RI 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 

 
4. Càlcul de les prioritats per a cada matriu de comparació. 

4.1. Suma dels valors de cada columna. 
4.2. Divisió de cada element de la matriu entre el total de la columna per a obtenir la matriu 

normalitzada de comparacions 2 a 2. 
4.3. Calcular la mitjana dels elements de cada fila de la matriu normalitzada. Aquestes 

mitjanes són prioritats.  
 

Matriu de comparació de criteris 

Per a realitzar aquesta matriu s’ha creat una taula de freqüència amb les respostes obtingudes 
de l’enquesta: 
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Taula 38. Respostes obtingudes en l’enquesta realitzada 

  
Despesa anual 

respecte 
rendiment 

Despesa anual 
respecte 

contaminació 

Contaminació 
respecte 

l’eficiència 

 Valor de la 
variable (xi) 

Número de 
respostes (fi) 

Número de 
respostes (fi) 

Número de 
respostes (fi) 

Extremadament 
menys 

important 
1/9 9 21 6 

Fortament 
menys 

important 
1/5 16 20 10 

Igualment 
important 

1 45 37 40 

Fortament més 
important 5 17 11 19 

Extremadament 
més important 9 8 6 20 

Suma (n)  95 95 95 

 

A partir de la taula anterior s’ha calculat el valor mig per a cada columna tenint en compte el 
valor de la variable. Els resultats obtinguts són els següents: 

- La despesa anual respecte l’eficiència del sistema té un valor de 0,99. Això significa 
que la població enquestada creu que la despesa anual és gairebé igual d’important que 
l’eficiència de l’aparell. 

- La despesa anual respecte la contaminació té un valor grau d’importància del 0,66. És 
a dir, la contaminació és moderadament més important que la despesa anual. 

- La contaminació energètica sobre l’eficiència del sistema té un valor de 3,44. Llavors 
la contaminació és moderadament més important que l’eficiència.  

 
Taula 39. Matriu de comparació de criteris  

Comparació de criteris 

 Contaminació Despesa anual Eficiència 

Contaminació 1 1,51 3,44 

Despesa anual 0,66 1 0,99 

Eficiència 0,29 1,01 1 
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Matrius de comparació dels sistemes de calefacció 
 
A continuació, en les taules es presentaran els resultats dels càlculs que s’ha realitzat, aquests 
seran comentats de manera conjunta més endavant.  
 
Taula 40. Matriu de comparació del criteri despesa anual equivalent 

Criteri: Despesa anual equivalent 

 Calefacció de 
gas natural 

Calefacció 
elèctrica 

Calefacció de 
gasoil 

Calefacció solar 
tèrmica 

Calefacció de gas 
natural 1 4 4 1 

Calefacció elèctrica 1/4 1 1 1/4 
Calefacció de gasoil 1/4 1 1 1/4 

Calefacció solar 
tèrmica 

1 4 4 1 

 
Taula 41. Matriu de comparació del criteri eficiència dels equips 

Criteri: Eficiència dels equips 

 
Calefacció de 

gas natural 
Calefacció 
elèctrica 

Calefacció de 
gasoil 

Calefacció solar 
tèrmica 

Calefacció de gas 
natural 1 1/2 1/3 2 

Calefacció elèctrica 2 1 4 3 
Calefacció de gasoil 3 1/4 1 1/2 

Calefacció solar 
tèrmica 1/2 1/3 2 1 

 
Taula 42. Matriu de comparació de la contaminació energètica 

Criteri: Contaminació energètica 

 Calefacció de 
gas natural 

Calefacció 
elèctrica 

Calefacció de 
gasoil 

Calefacció solar 
tèrmica 

Calefacció de gas 
natural 

1 2 3 1/3 

Calefacció elèctrica 1/2 1 2 1/4 
Calefacció de gasoil 1/3 1/2 1 1/5 

Calefacció solar 
tèrmica 3 4 5 1 
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Matrius de comparació dels sistemes de refrigeració i climatització 
 
A continuació, en les taules es presentaran els resultats dels càlculs que s’ha realitzat per als 
sistemes de fred, aquests, d’igual manera que els anteriors seran comentats de manera conjunta 
més endavant.  
 
Taula 43. Comparació dels sistemes de refrigeració i climatització segons la contaminació energètica 

Criteri: Contaminació energètica 
 Aire condicionat fix Aire condicionat mòbil 

Aire condicionat fix 1 3 
Aire condicionat mòbil 1/3 1 

 
Taula 44. Comparació dels sistemes de refrigeració i climatització segons la despesa anual equivalent 

Criteri: Despesa anual equivalent 
 Aire condicionat fix Aire condicionat mòbil 

Aire condicionat fix 1 1/3 
Aire condicionat mòbil 3 1 

 
Taula 45. Comparació dels sistemes de refrigeració i climatització segons l’eficiència dels equips 

Criteri: Eficiència dels equips 
 Aire condicionat fix Aire condicionat mòbil 

Aire condicionat fix 1 2 
Aire condicionat mòbil 1/2 1 

 
 
5.5.1.1. Rati de consistència  
 
A partir d’aquest rati es calcularà la consistència de la matriu per a veure si les ponderacions 
proporcionades són acceptables o no ho són. Els passos seguits per obtenir les taules que es 
poden veure a continuació, han estat especificats a l’inici d’aquest apartat.  
 
Taula 46. Matriu de comparació dels criteris 

Comparació de criteris 

 Contaminació Despesa anual Eficiència 

Contaminació 1 1,51 3,44 

Despesa anual 0,66 1 0,99 

Eficiència 0,29 1,01 1 

Sumatori 1,95 3,53 5,43 
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Taula 47. Matriu normalitzada, mitjana dels criteris i càlculs experimentals 

Matriu normalitzada Mitjana Vector 
fila total 

Vector fila 
/ Mitjana 

 Contaminació Despesa anual Eficiència    
Contaminació 0,513 0,430 0,634 0,525 1,642 3,126 
Despesa anual 0,338 0,284 0,182 0,268 0,819 3,056 

Eficiència 0,149 0,287 0,184 0,207 0,630 3,052 
𝜶𝒎𝒂𝒙      3,078 

 
 
 
Per si no queda clar, el vector fila total és la multiplicació de la matrius de comparació de 
criteris per la mitjana i alphamax la mitjana dels valors resultants de la divisió del vector fila i la 
mitjana.  
 
Índex de consistència (eq. 10) 
CI = 0,039   
Rati de consistencia (eq. 11) 
CR = 0,075  à  El valor es <0,1 per aquest motiu és un rati acceptable. 
 
 
 
5.5.1.2. Prioritats per cada matriu de comparació 
 
El càlcul de les prioritats dels criteris s’ha realitzat en l’apartat anterior i el podem veure en la 
Taula 47.  
 
Càlcul de les prioritats de les alternatives en funció de cada criteri  
 
A continuació, es presentaran en les taules els resultats dels càlculs de les prioritats de les 
alternatives en funció de cada criteri, aquests seran comentats de manera conjunta més 
endavant.  
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Sistemes de calefacció 
 
Taula 48. Matriu normalitzada i mitjana de les alternatives segons la contaminació energètica 

 Criteri: Contaminació energètica 
Matriu normalitzada  Suma fila Mitjana 

 
Calefacció 

de gas 
natural 

Calefacció 
elèctrica 

Calefacció 
de gasoil 

Calefacció 
solar 

tèrmica 
  

Calefacció de gas 
natural 0,218 0,267 0,273 0,187 0,944 0,236 

Calefacció elèctrica 0,055 0,133 0,182 0,140 0,510 0,127 
Calefacció de gasoil 0,073 0,067 0,091 0,112 0,342 0,086 

Calefacció solar 
tèrmica 0,655 0,533 0,455 0,561 2,203 0,551 

SUMA 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 1,000 
 

Taula 49. Matriu normalitzada i mitjana de les alternatives segons la despesa anual equivalent 

 Criteri: Despesa anual equivalent 
Matriu normalitzada  Suma fila Mitjana 

 
Calefacció 

de gas 
natural 

Calefacció 
elèctrica 

Calefacció 
de gasoil 

Calefacció 
solar 

tèrmica 
  

Calefacció de gas 
natural 0,400 0,400 0,400 0,400 1,600 0,400 

Calefacció elèctrica 0,100 0,100 0,100 0,100 0,400 0,100 
Calefacció de gasoil 0,100 0,100 0,100 0,100 0,400 0,100 

Calefacció solar 
tèrmica 0,400 0,400 0,400 0,400 1,600 0,400 

SUMA 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 1,000 
 
 
Taula 50. Matriu normalitzada i mitjana de les alternatives segons l’eficiència dels equips 

 Criteri: Eficiència dels equips 
Matriu normalitzada  Suma fila Mitjana 

 
Calefacció 

de gas 
natural 

Calefacció 
elèctrica 

Calefacció 
de gasoil 

Calefacció 
solar 

tèrmica 
  

Calefacció de gas 
natural 0,154 0,240 0,045 0,308 0,747 0,187 

Calefacció elèctrica 0,308 0,480 0,545 0,462 1,795 0,449 
Calefacció de gasoil 0,462 0,120 0,136 0,077 0,795 0,199 

Calefacció solar 
tèrmica 

0,077 0,160 0,273 0,154 0,663 0,166 

SUMA 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 1,000 
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Avaluació de les alternatives dels sistemes de calefacció 
 
Una vegada obtingudes totes les matrius i valors numèrics s’ha de procedir a l’avaluació de les 
diferents alternatives de sistemes de calefacció. Així doncs, els valors que apareixen a 
continuació s’han obtingut a partir dels números ombrejats de les taules anteriors.  
 
En primer lloc, en la taula 48 podem veure quin és el criteri preferit, en aquest cas, la 
contaminació amb una importància del 0,525 sobre 1, seguida de la despesa amb un 0,268 
respecte 1, i finalment, l’eficiència amb un valor de 0,207 respecte 1. En segon lloc, en les 
taules 49, 50 i 51 es pot veure la importància de cada alternativa si s’estudia en base a un criteri 
determinat. És a dir, en la taula 49 on hi apareix la contaminació energètica dels diferents tipus 
de calefacció, la calefacció solar ha obtingut un valor de 0,551 sobre 1. D’aquesta manera, la 
calefacció solar és la que menys contamina i, per tant, ha obtingut la mitjana més elevada.  
 
La fórmula que es seguirà per a avaluar les alternatives és la següent:  
 
 alternativa = 	∑puntuació	del	criteri	 · 	puntuació	de	l’alternativa	en	base	al	criteri	  
                 (eq. 12) 
 
Calefacció de gas natural: 0,525 · 0,236 + 0,268 · 0,400 + 0,207 · 0,187 = 0,269 
Calefacció elèctrica: 0,525 · 0,127 + 0,268 · 0,100 + 0,207 · 0,449 = 0,186 
Calefacció de gasoil: 0,525 · 0,086 + 0,268 · 0,100 + 0,207 · 0,199 = 0,113 
Calefacció solar tèrmica: 0,525 · 0,551 + 0,268 · 0,400 + 0,207 · 0,166 = 0,431 
 
 
Sistemes de climatització i refrigeració 
 
Taula 51. Matriu normalitzada i mitjana de les alternatives segons la contaminació energètica 

 Criteri: Contaminació energètica  
Matriu normalitzada Suma fila Mitjana 

 Aire condicionat fix Aire condicionat mòbil   
Aire condicionat fix 0,750 0,750 1,500 0,750 

Aire condicionat mòbil 0,250 0,250 0,500 0,250 
SUMA 1,000 1,000 2,000 1,000 

 
 
Taula 52. Matriu normalitzada i mitjana de les alternatives segons la despesa anual equivalent 

 Criteri: Despesa anual equivalent  
Matriu normalitzada Suma fila Mitjana 

 Aire condicionat fix Aire condicionat mòbil   
Aire condicionat fix 0,250 0,250 0,500 0,250 

Aire condicionat mòbil 0,750 0,750 1,500 0,750 
SUMA 1,000 1,000 2,000 1,000 



 71 

Taula 53. Matriu normalitzada i mitjana de les alternatives segons l’eficiència dels equips 

 Criteri: Eficiència dels equips  
Matriu normalitzada Suma fila Mitjana 

 Aire condicionat fix Aire condicionat mòbil   
Aire condicionat fix 0,667 0,667 1,333 0,667 

Aire condicionat mòbil 0,333 0,333 0,667 0,333 
SUMA 1,000 1,000 2,000 1,000 

 
 
 
Avaluació de les alternatives dels sistemes de climatització i refrigeració  
 
Per a l’avaluació de les següents alternatives s’ha seguit el mateix procediment que en el cas 
dels sistemes de calefacció.  
 
Aire condicionat fix: 0,525 · 0,750 + 0,268 · 0,250 + 0,207 · 0,667 = 0,599 
Aire condicionat mòbil: 0,525 · 0,250 + 0,268 · 0,750 + 0,207 · 0,333 = 0,491 
 
 
5.5.2. Resultats obtinguts  
 
A continuació, es comentaran els resultats dels càlculs per als sistemes de producció de fred i 
de calor de l’aplicació del procés d’anàlisi jeràrquica. 
 
 
Taula 54. Puntuació dels criteris 

Avaluació dels criteris 

Contaminació energètica 0,525 

Despesa anual 0,268 

Eficiència dels equips 0,207 
 
 
La població enquestada creu que el criteri amb més pes i, per tant, més important és la 
contaminació a la qual se li ha atorgat un valor de 0,525 sobre 1. A aquest valor el segueix la 
despesa anual amb 0,268 i l’eficiència dels equips amb un pes del 0,207 respecte 1. Sent aquesta 
última la menys preferida pels enquestats. 
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Taula 55. Puntuació dels sistemes de calefacció 

Avaluació de les alternatives de producció de calor 

Calefacció de gas natural 0,269 

Calefacció elèctrica 0,186 
Calefacció de gasoil 0,113 
Calefacció solar tèrmica 0,431 

 
 
Així doncs el sistema de calefacció preferit és la calefacció solar tèrmica. En el procediment 
seguit s’ha multiplicat la importància de cada variable (despesa anual, eficiència i 
contaminació) per la puntuació de cada un dels criteris. Cal recordar que, en l’enquesta 
realitzada la població va donar molta importància a la contaminació, aquest fet ha fet que 
destaques tant respecte la resta. Pel que fa a la despesa anual equivalent el valor obtingut 
coincideix amb el de la calefacció de gas natural. S’ha de tenir en compte que la instal·lació de 
col·lectors solars plantejada en aquest estudi seria capaç de proporcionar un 100% d’aigua 
calenta sanitària i, a més a més, entre un 30% i 50% segons la investigació realitzada i 
comentada anteriorment.  
 
 
Taula 56. Puntuació dels sistemes de refrigeració i climatització 

Avaluació de les alternatives de producció de fred 

Aire condicionat fix 0,599 

Aire condicionat mòbil 0,491 
 
 
En aquest cas l’aire condicionat fix és l’alternativa preferida però el valor obtingut no difereix 
molt respecte l’aire condicionat mòbil. Igualment que en el cas anterior la importància donada 
a la contaminació energètica ha contribuït considerablement.  
 
Realitzant aquest estudi hem vist que hi ha gran varietat de sistemes de calefacció que no s’han 
pogut tractar en aquest projecte però que seria interessant tractar en futurs projectes o estudis. 
Pel contrari, en el mercat hi ha menys existències de sistemes de refrigeració per habitatges i 
per aquest motiu, l’estudi únicament s’ha realitzat en base a dos sistemes àmpliament coneguts.   
 
Per acabar, es convenint parlar dels sistemes de refrigeració que utilitzen energia solar. 
Actualment, és coneix la refrigeració solar, introduïda anteriorment, la qual ens permet refredar 
utilitzant col·lectors solars, tot i això, aquest sistema no s’aplica a estàncies de petites 
dimensions com un menjador. En resum, no hi ha existències conegudes de sistemes de 
refrigeració per un habitatge que facin ús de col·lectors solars.  
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6. Conclusions 
 
 
Aquest projecte es centra en l’estudi de mercat del col·lector solar tèrmic i dels sistemes de 
calefacció i climatització d’una llar unifamiliar ubicada en la ciutat de Lleida. En la investigació 
s’han conegut i comparat les empreses fabricants i distribuïdores de col·lectors solar tèrmics a 
Espanya. S’ha observat que la majoria d’elles es concentren a Andalusia, Barcelona i Madrid i 
que la meitat d’elles són mitjanes i grans empreses. A més a més, aquestes tenen una facturació 
anual mitjana de 43 milions d’euros i proporcionen al voltant de 2.500 llocs de treball a 
Espanya. Els col·lectors solars tèrmics plans que aquestes ofereixen, tenen una superfície 
mitjana de 2,28 m2, un pes d’uns 40 kg, una superfície d’obertura de 2,15 m2, un rendiment 
mig del 73,96 % i finalment, un preu de 784 € de mitjana.  
 
Per a conèixer l’opinió i les preferències dels clients potencials s’ha dut a terme una enquesta 
amb un marc mostral de 100 mostres vàlides. La meitat de la població que ha realitzat 
l’enquesta utilitza calefacció de gas natural i el 67,4 % d’ells disposa d’aire condicionat en la 
seva llar. Únicament un 7,4% dels enquestats tenen el suport de les energies renovables i la 
resta diuen que el principal motiu pel qual no en fan ús és la inversió inicial requerida. 
En quant a l’opinió de la població sobre la possibilitat de tenir un col·lector solar que produeixi 
fred i calor, el 37,9 % dels enquestats estaria disposat a pagar un preu més elevat per a aquest 
tipus de producte. A més a més, creuen que les principals avantatges de produir fred a partir de 
l’energia solar serien l’estalvi energètic en l’habitatge, la contribució a reduir l’escalfament 
global i la refrigeració de fluids industrials.  
 
També s’ha fet un estudi de la tendència de la població tenint en compte l’edat, el gènere i el 
nivell d’estudis. Per una banda, s’ha observat que el nivell d’estudis influeix en l’obtenció 
d’energies renovables sent la població amb estudis elevats la seva principal consumidora. Per 
l’altra banda, ambdós gèneres creuen més important la contaminació que la despesa però les 
dones tenen una major preocupació per la contaminació energètica mentre que el homes es 
preocupen més per la despesa anual. Finalment, s’ha observat que l’edat no influeix 
considerablement a l’hora d’escollir quina variable de les següents prefereixen; la despesa 
anual, la contaminació o l’eficiència de l’equip. Els enquestats han donat gairebé la mateixa 
importància a l’eficiència del sistema que a la despesa anual, trobant-se aquesta última una 
mica per sobre. L’opció preferida ha estat la contaminació energètica amb un valor que destaca 
sobre mencionats anteriorment.  
 
Posteriorment a l’enquesta, s’ha realitzat un estudi a 20 anys vista dels sistemes de calefacció 
i climatització més utilitzats en el nostre país i amb la incorporació dels sistemes que funcionen 
amb energia solar tèrmica. En primer lloc, els sistemes de calefacció més cars observats són la 
calefacció elèctrica i de gasoil, en canvi, els més barats, amb una despesa mitjana anual de 
gairebé la meitat menys que les opcions anteriors, són la calefacció de gas natural i la solar 
tèrmica. D’aquests, el més contaminant és el que utilitza gasoil com a combustible i el menys 
contaminant, com era d’esperar, és el sistema que funciona amb energies renovables. Pel que 
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fa a l’eficiència, la caldera elèctrica és la que ofereix un valor més elevat del 100% i la caldera 
de gasoil la que ofereix el rendiment més baix, d’un 75%, sent aquest aspecte un punt a millorar.  
En canvi, els sistema de climatització més car estudiat és l’aire condicionat Split o fix amb un 
valor una mica més elevat que l’aire condicionat mòbil. L’aparell que té una despesa anual 
equivalent menys elevada és l’aire condicionat mòbil però, també és el que més contamina 
degut a la seva baixa eficiència i l’ús d’electricitat per al seu funcionament.  
 
En resum i tenint en compte els càlculs experimentals i l’opinió de la població, la calefacció 
estudiada menys preferida és la calefacció de gasoil, seguida per la calefacció elèctrica. Sabent 
que la població ha mostrat una gran preocupació per la contaminació, l’opció preferida ha estat 
la calefacció solar i en segon lloc, la calefacció de gas natural. En quant als sistemes de 
climatització i refrigeració l’opció preferida ha estat l’aire condicionat fix i l’opció menys 
preferida ha estat l’aire condicionat mòbil.  
 
Així doncs, els sistemes preferits per la població són els sistemes que utilitzen energia 
renovable. Aquest resultats ens sorprèn ja que contrasta clarament amb les respostes obtingudes 
en l’enquesta, on únicament un 7,4% dels enquestats disposen d’energies renovables. No 
obstant això, també s’ha demostrat que la població es preocupa pel medi ambient, ficant-lo en 
primera prioritat però aquest fet no s’ha reflectit alhora d’escollir un sistema de calefacció i 
climatització que no contamini. Això es degut al gran capital inicial requerit i la desinformació 
sobre el tema, ja que es tracta d’un producte innovador. 
 
Un altre punt a tractar és l’ús de l’energia solar en la refrigeració i climatització d’un habitatge. 
Ens ha sorprès que amb col·lectors solars no es pugui generar energia per a refredar una llar a 
Espanya, tot i això, si que és coneix la refrigeració solar per a aplicacions industrials. Així 
doncs, després dels resultats obtinguts i de la creixent demanda dels sistemes que utilitzen 
energies renovables és un veu camp potencial a investigar i desenvolupar. A més a més, seria 
una gran avantatge aprofitar un mateix sistema solar per a produir fred i calor. Una vegada dit 
això, és important recordar que la universitat de Lleida està desenvolupant un prototip de 
col·lector solar, aplicable a habitatges, que és capaç de generar aigua freda i calenta sanitària. 
Per aquest motiu, seria interessant estudiar un sistema de refrigeració per a una llar que fes ús 
dels col·lectors solars, ja sigui, a partir de la calor o del fred que aquests proporcionen.  
 
Cal destacar que, una extensió possible i desitjable per a futurs treballs seria modificar els 
sistemes de calefacció i de climatització a estudiar mitjançant un anàlisi de sensibilitat o un 
anàlisi d’escenaris, per a determinar en quina mesura els resultats són robusts i es poden 
extreure conclusions generals.  
 
En conclusió, el camp de les energies renovables es troba en desenvolupament i encara no ens 
proporciona l’autonomia absoluta, és a dir, els sistemes d’energia renovable no poden cobrir 
totalment la demanda energètica dels nostres habitatges. Tot i això, en aquest projecte s’ha vist 
una tendència clara de la població a preocupar-se pel medi ambient i l’escalfament global i, per 
tant, un gran interès pels sistemes que funcionen amb energia renovable. 
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ANNEX 

Enquesta 

 

1. Sexe 
o Dona  
o Home 
o Altres 

 

2. Edat en anys  

(Resposta oberta) 

 

3. Nivell d’estudis 
o Educació Secundaria Obligatòria (ESO) 
o Batxillerat 
o Formació Professional (FP) 
o Ensenyament Universitari 

 

4. Quin tipus d’energia s’utilitza en el sistema de calefacció del teu habitatge? 
o Gas Natural 
o Gasoil 
o Electricitat 
o Altres 

 

5. Tens el suport de les energies renovables en la teva llar?  
Per exemple, panells fotovoltaics o col·lectors solars. 

o Si 
o No 

 

6. Si en la pregunta anterior has respòs que no, a què creus que és degut? 
Es pot seleccionar més d’una resposta. 
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o Desinformació sobre el tema  
o La inversió inicial requerida 
o Penso que no es rendible 
o Altres...  

 

7. Fas ús de l’equip d’aire condicionat per a refredar el teu habitatge? 
o Si 
o No 

 

A continuació s’haurà de fer una comparació entre dos variables referents als sistemes 
de calefacció i refrigeració.  

Les variables a comparar són la despesa anual, el rendiment i la contaminació. 

 

8. Consideres que la despesa anual és més important que el rendiment del sistema? 
El rendiment és el percentatge d’energia que el nostre sistema és capaç d’aprofitar. Per 
exemple, si el nostre sistema té un rendiment del 80% voldràs dir que únicament aprofitarà 
80 parts de les 100 d’energia que rep. Per tant, 20 parts d’energia es perdran durant el 
procés.  

o Molt menys important 
o Moderadament menys important 
o Igualment important 
o Moderadament més important 
o Fortament més important 

 

9. Consideres que la despesa anual és més important que la contaminació energètica?  
Per exemple, la combustió de carbó o de gasoil per a calefacció és contaminació energètica. 

o Molt menys important 
o Moderadament menys important 
o Igualment important 
o Moderadament més important 
o Fortament més important 

 

10. Consideres que la contaminació energètica és més important que el rendiment del 
sistema?  
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o Molt menys important 
o Moderadament menys important 
o Igualment important 
o Moderadament més important 
o Fortament més important 

 

La Universitat de Lleida està treballant en un projecte d’un col·lector solar que a més a 
més d’aigua calenta, també produirà aigua freda.  

Els col·lectors solars que es poden trobar al mercat proporcionen aigua calenta sanitària a 
diferencia dels panells fotovoltaics que generen electricitat. Cal destacar que són dos tipus 
d’energia renovable diferent.  

 

11. Quines creus que són les avantatges de tenir un col·lector solar que també produeixi 
aigua freda? 
Es pot seleccionar més d’una opció.  

o Usos industrials, es podria refredar fluids sense contaminar 
o Refredament d’aigua en la llar (evitant la necessitat d’utilitzar el frigorífic o altres 

elements) 
o Mesura per a combatre l'escalfament global 
o Estalvi energètic en l’habitatge 
o Altres... 

 

12. Estaries disposat a pagar un preu una mica més elevat per un col·lector solar que a 
més a més d’aigua calenta, també proporcioni aigua freda? 

o Si  
o No ho sé 
o No 

 

13. Us deixo aquesta resposta per si em voleu fer algun comentari o reflexió.  

(Text d’una resposta llarga)  
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