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PRÓLOGO 

 

O concepto de “sostibilidade” variou ó longo dos anos, dependendo da evolución da 

sociedade e das preocupacións nas que se viu inmersa. Malthus, no século XVIII, 

pronogsticou un futuro ominoso para o mundo se non se racionalizaba o consumo dos 

alimentos. Os membros do Club de Roma emitiron, desde a súa fundación no 1968, 

informes demoledores sobre a conservación dos combustibles fósiles. Realmente, as 

prediccións duns e outros foron pouco acertadas, pero serviron para concienciar á 

opinión pública mundial sobre a necesidade  de equilibra-la súa relación co medio e de 

buscar estratexias e fórmulas alternativas que impediran a súa destrucción. 

 

Outro caso da mutabilidade do pensamento humano en relación coa protección ambiental 

foi o “maio de 68”, que achegou o que hoxe coñecemos como o ecoloxismo. Co paso do 

tempo o substrato deste movemento social foi asumido pola opinión pública e por tódolos 

partidos tradicionais. A concepción do uso e da transformación da enerxía viuse afectada, 

ó estimularse un cambio de tendencia favorable a identificar e asemellar a calidade do 

medio coa calidade de vida. As conferencias de Río e Kioto –orientadas a reduci-las 

emisións de gases con efecto invernadoiro ou con incidencia no cambio climático-son un 

bo exemplo da preocupación reinante polo futuro ambiental do planeta e do impulso de 

comportamentos proclives a limita-la contaminación do noso contorno. Hoxe a ninguén 

lle sorprende escoitar comentarios sobre determinadas aplicacións das enerxías limpas 

como a solar nos fogares, nin que parte das nosas paisaxes estean cubertas por muíños de 

vento modernos que aproveitan e transforman os fluxos eólicos. O uso das renovables é a 

opción máis beneficiosa para protexe-lo medio, aínda que a dependencia existente dos 

combustibles fósiles –sobre todo do petróleo- fai que a convivencia entre un e outro 

concepto enerxético sexa necesaria durante os vindeiros anos. 
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O grande potencial de recursos renovables que posúe a nosa comunidade vainos 

permitir marcarnos obxectivos moi ambiciosos na implantación das enerxías limpas. Os 

programas de desenvolvemento destas enerxías evolucionan moi favorablemente, o que 

contribúe a incrementar substancialmente a nosa taxa de autoabastecemento. Non 

obstante, existe un tipo de enerxía renovable, a radiación solar, cuns considerables 

recursos potenciais, que non están na actualidade o suficientemente aproveitados debido 

ó escaso coñecemento que a sociedade ten dos beneficios que produciría a 

materialización de proxectos que incentiven o uso desta fonte limpa e inesgotable. Por 

iso presentamos este programa de fomento da enerxía solar, para que esta compita coas 

enerxías convencionais en igualdade de condicións, unha vez se consolide a súa fase de 

promoción a través das axudas públicas. 

 

Este documento debe se-lo susbtrato que orixine un amplo debate entre a sociedade 

galega sobre a potencialidade da enerxía solar. Desexamos que no mesmo participe toda 

a cidadanía sen exclusión, porque somos conscientes de que a aplicación deste novo 

concepto enerxético abre novas posibilidades de negocio e de emprego, pero tamén 

proxecta incertezas que implican un cambio de hábitos para o que non todos están 

preparados. 

 

Por iso desde o INEGA sempre traballamos coa máxima de que a análise é a mellor vía 

para plasmar accións que vertebren a nosa comunidade e que a enriquezan social e 

intelectualmente, xa que como ben dicía o sabio Guillermo de Ockam, “no 

descoñecemento está a xénese dos nosos erros”, e desde o Instituto pretendemos 

cometelos menos posibles. 
 

 

Xoán Caamaño Cebreiro 
Director do INEGA.   
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1. INTRODUCCIÓN  

 

A enerxía é un ben escaso e valioso e por esta razón debe ser xestionada da forma máis 

eficaz posible. Os avances tecnolóxicos e a evolución continua dos hábitos da sociedade 

teñen repercusión no patrón de consumo enerxético o cal experimenta demandas de 

enerxía cada vez máis elevadas que derivan na necesidade de mellora das súas 

infraestructuras de xeración, transporte e distribución. Por conseguinte, un dos 

obxectivos das políticas enerxéticas debe ser a elaboración dunha planificación 

destinada a garanti-la subministración enerxética á poboación. 

 

Por outra parte, os importantes impactos medioambientais asociados ó sector esixen o 

desenvolvemento de políticas enerxéticas que consideren este aspecto como estratéxico 

e que busquen solucións de compromiso para asegura-la consecución simultánea de 

ámbolos dous obxectivos: seguridade na subministración e diminución do impacto 

ambiental do ciclo enerxético. Desta forma, a nova política enerxética da UE, que 

comeza a elaborarse a partir de 1995, defínese en función da atención a tres 

obxectivos estratéxicos: 

 

• A competencia xeneralizada. 

• A seguridade nas subministracións. 

• A protección medioambiental. 

 

 

Así, a UE no seu Libro Verde “Hacia una estrategia europea de seguridad del 

abastecimiento energético” puxo de relevo os seguintes aspectos fundamentais: 

 

- A Unión Europea tenderá a facerse cada vez máis dependente das 

fontes exteriores de subministración. Segundo as previsións actuais, se 

non se toman medidas, a dependencia das importacións alcanzará un 70 

% en 2030, fronte ó 50 % actual. 
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- A emisión de gases de efecto invernadoiro está aumentando, o que 

contrarresta os esforzos no ámbito do cambio climático e entorpece o 

cumprimento dos compromisos asumidos no Protocolo de Kioto. 

 

- O influxo que a Unión Europea pode exercer sobre as condicións da 

oferta da enerxía é escaso. A intervención da Unión Europea pode 

realizarse fundamentalmente do lado da demanda, fomentando, ante 

todo, o aforro enerxético nos edificios e no sector do transporte. En 

definitiva, trátase de xestiona-la demanda de forma que o conxunto da 

sociedade busque un consumo enerxético eficaz. 

 

É evidente que, de forma xeral, estas solucións deben basearse nun elevado grao de 

utilización das enerxías renovables, entendendo como tales aquelas cun recurso que se 

renova ou recupera de maneira cíclica nunha escala temporal a curto prazo. Este tipo de 

fontes de enerxía posúen indiscutibles beneficios e intégranse perfectamente nas estratexias 

enerxéticas da Unión Europea xa que levan asociadas as seguintes características: 

 

- Incremento da diversificación enerxética e reducción das taxas de 

dependencia enerxética do exterior, o que redunda nun aumento da 

garantía de subministración. 

- Alta eficiencia enerxética e optimización da xestión dos recursos 

enerxéticos, acercando os puntos de xeración ós de consumo. 

- Importante papel na protección medioambiental, con reducción de 

emisións contaminantes e instalacións con impactos ambientais moi 

reducidos. 

- Altos investimentos asociados ás fontes de enerxía renovables, 

consolidando un novo sector económico e unha elevada taxa de creación 

de emprego. 

 

Por outra parte, deben considerarse as enerxías renovables como unha característica 

clave da evolución rexional, co obxecto de lograr maior cohesión social e económica na 

Comunidade, xa que se desenvolven en numerosas ocasións en zonas rurais que, en 

xeral, adoitan estar menos desenvolvidas. 
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Neste sentido, no Libro Blanco de la Unión Europea defínense as liñas de actuación 

necesarias para alcanzar no ano 2010 os obxectivos de utilización de fontes de enerxía 

renovables que se citan na táboa 1, asignando unhas porcentaxes específicas a cada país 

membro en función da súa situación actual e posibilidades futuras. Os obxectivos 

concretos para España, que tamén se poden ver na mesma táboa, foron corroborados no 

Plan de Fomento de las Energías Renovables en España, publicado en decembro de 

1999 polo Ministerio de Industria y Energía. 

 

Táboa 1 

 
En outubro de 2001, o Parlamento Europeo e o Consello da Unión Europea adoptaron 

unha Directiva relativa á promoción de electricidade xerada a partir de fontes de enerxía 

renovables no mercado interior da electricidade 1. 

 

No ámbito nacional, o Real Decreto 2818/1998 desenvolve un marco regulatorio e 

retributivo para as instalacións acollidas ó réxime especial (renovables e coxeración), 

mediante o cal se establece un sistema de primas que garante a venda de enerxía 

eléctrica a un prezo vantaxoso. 

 

En canto á situación concreta de Galicia en relación co aproveitamento enerxético, o 

seu gran potencial de recursos renovables e os diferentes programas de actuación que 

está desenvolvendo (eólica, minihidráulica e biomasa), vanlle permitir superar 

amplamente, no ano 2010, os obxectivos da UE. Ademais, vaise fortalecer un sector 

estratéxico e básico para o desenvolvemento de Galicia. 

 

 
                                                
1 Directiva 2001/77/CE do Parlamento Europeo e do Consello do 27/10/01, DOCE 283/2001 do 27/10/2001. 

 
Contribución das FER 

Obxectivo UE 
ano 2010 

Obxectivo para 
España ano 2010 

 
Respecto ó consumo de enerxía eléctrica  
(sen considerar Gran Hidráulica como enerxía 
renovable) 
 

12,5 % 17,5 % 

 
Respecto ó consumo de enerxía eléctrica  
(considerando Gran Hidráulica como enerxía renovable) 
 

22,1 % 29,4 % 
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Sen embargo, en relación á enerxía solar pódese considerar que en Galicia estes 

recursos non están sendo explotados suficientemente. 

 

O aproveitamento activo da enerxía solar baséase na colocación de diversos dispositivos 

tecnolóxicos a través dos cales se pretende conseguir unha captación eficaz da radiación 

solar para transformala noutros tipos de enerxía que poidan ser utilizados de forma 

común. 

 

Dentro das tecnoloxías de aproveitamento da radiación solar existen numerosas 

aplicacións que son realmente interesantes xa que a enerxía solar, como fonte de 

enerxía, posúe numerosos beneficios, entre os que destacan: 

 

- É gratuíta, “autóctona” e “inesgotable”; 

- Minimiza o impacto ambiental por transformación enerxética; 

- Provoca unha reducción de custos de transporte enerxético, xa 

que se obtén nos puntos de consumo; 

- Xera enerxía en zonas horarias punta, contribuíndo a evitar que as 

compañías distribuidoras de electricidade deban sobredimensiona-

las súas instalacións para estas puntas de consumo. 

- Permite dota-lo lugar onde se encontra a instalación dunha 

personalidade que combina tecnoloxía, estética e ecoloxía. 

 

Polo contrario, igual que ocorre con outras enerxías renovables, posúe como principal 

inconveniente o de que por si soa non garante a subministración enerxética xa que para 

iso debe complementarse con outras fontes de enerxía. 

 

Ademais, o carácter disperso, análogo ó consumo, e os menores orzamentos dos 

aproveitamentos solares permitirán, como aspecto colateral pero de gran importancia, 

acercar ó cidadán unha tecnoloxía de xeración enerxética. Como consecuencia diso 

vaise desenvolver unha cultura de necesidade das enerxías renovables e aforro 

enerxético que permitirá demostrar que, dunha ou doutra forma, os cidadáns podemos 

axudar a conseguir un sistema enerxético máis responsable. 
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Xorde entón a pregunta de ¿cales son as razóns que provocan que a enerxía solar non se 

utilice polo momento de forma significativa en España e, máis concretamente, en 

Galicia?, e a de ¿cales son as actuacións necesarias que se deben desenvolver para que 

este aproveitamento aumente de forma considerable?. 

 

É obvio que dentro da xeografía española, desde o punto de vista da radiación solar, 

Galicia ocupa un dos lugares máis desfavorecidos. Esto dá lugar a que as rendibilidades 

económicas dalgunhas aplicacións sexan menores que noutras Comunidades 

Autónomas, aínda que non por iso deixan de ser factibles para un investidor en Galicia. 

 

O Instituto Enerxético de Galicia considera que unha das razóns fundamentais que 

inflúe nos baixos niveis de utilización de sistemas de enerxía solar na Comunidade 

Autónoma galega é a falta de información acerca deste tipo de sistemas. Por iso, para 

superar esta barreira, é necesario realizar actuacións concretas de divulgación, 

formación e desenvolvemento de proxectos demostrativos. Como se verá 

posteriormente, este aspecto da difusión considérase prioritario e, polo tanto, será o 

principal nos primeiros anos de desenvolvemento deste Programa. 

 

Para avanzar máis neste sentido, previamente á elaboración deste Programa, o Instituto 

Enerxético de Galicia promoveu unha “Jornada sobre Energía Solar en Galicia” que tivo 

lugar no Balneario de Arnoia o pasado 20 de novembro. A esta “Jornada” foron 

convocados membros de tódolos sectores, públicos e privados, relacionados co 

aproveitamento da enerxía solar en Galicia e a ela asistiron representantes de 

instaladores e proxectistas de sistemas solares, fabricantes de colectores, sector da 

construcción (promotores, arquitectos, aparelladores, ...), administracións públicas 

(FEGAMP, Consellerías de Educación e Ordenación Universitaria, Medio Ambiente, 

Industria e Comercio e INEGA). 

 

O debate xerado nesta xornada de traballo permitiu obter unha visión xeral das opinións 

e inquietudes dos participantes e serviu para recoller valiosas achegas dos sectores que 

poden ser decisivos á hora de impulsa-la enerxía solar en Galicia. Por outra parte, serviu 

de punto de partida para o establecemento de contactos entre os distintos asistentes, o 

que se traducirá nun maior intercambio de información entre eles. 
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2. OBXECTO 
 

O presente documento pretende desenvolve-las principais liñas de actuación no 

campo da enerxía solar en Galicia no período 2002-2005, e, ó mesmo tempo, 

establecer obxectivos de aproveitamento da radiación solar na Comunidade Autónoma 

galega. Aínda que os obxectivos cuantitativos están descritos co horizonte do ano 2010, 

as actuacións a levar a cabo soamente están definidas ata o ano 2005, e serán revisadas 

entón en función das necesidades que se detecten en tal data. 

 

O obxecto final deste programa é contribuír de forma significativa a que, no seu 

ámbito de aplicación enerxética, a enerxía solar poida integrarse nun mercado 

enerxético nas mesmas condicións cás enerxías convencionais. Para iso considérase 

necesaria esta fase de promoción a través de axudas públicas, dado que de non se 

adoptaren medidas proactivas e de coordinación nesta tecnoloxía, é probable que estes 

aproveitamentos se limiten simplemente á cota de mercado actual, sen alcanza-la 

madurez competitiva necesaria. 
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3. O APROVEITAMENTO DA ENERXÍA SOLAR 

 

3.1. Desenvolvemento tecnolóxico e aplicacións  
 

Agrupando os tipos de instalacións ou técnicas destinadas ó aproveitamento dos 

recursos enerxéticos solares, pódese face-la seguinte clasificación: 

 

- Aplicacións pasivas 
 

Este grupo está incluído dentro dunha serie de técnicas de deseño dos elementos 

constructivos básicos na edificación, de forma que se poida consegui-lo máximo 

aproveitamento enerxético posible. O conxunto destas recibe o nome de arquitectura 

bioclimática e pódense definir como o sostemento dunha lóxica dirixida cara á 

adecuación e utilización positiva das condicións medioambientais, mantida durante o 

proceso do proxecto, a obra e a vida do edificio e a utilización deste polos seus 

habitantes. 

 

 

- Aplicacións activas 

 

As aplicacións activas corresponden ós sistemas que este Programa de Fomento trata de 

impulsar. 

 

Trátase de instalacións baseadas na tecnoloxía de captadores de enerxía solar que 

son deseñados para a transformación da enerxía de radiación recibida do Sol en dous 

tipos de enerxía:  

 

-enerxía térmica, aumentando a temperatura dun fluído;  

-enerxía eléctrica, xerando unha corrente eléctrica. 

 

A división anterior en canto ás posibilidades de transformación da enerxía dá lugar ós 

dous grandes tipos de instalacións solares existentes: 
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Sistemas solares térmicos, que poden á súa vez dividirse en: 

 

Sistemas de baixa temperatura 

 

 

Utilízanse nas aplicacións que necesitan 

dispoñer dun fluído (tipicamente auga) 

a unha temperatura de ata 40 graos 

superior á ambiente. Un exemplo destas 

son as necesidades típicas de auga quente 

sanitaria (en adiante, ACS) para unha 

vivenda. 

 

Baséanse na captación da enerxía solar 

mediante un conxunto de colectores e na 

súa transferencia a  un sistema de 

almacenamento que abastece a enerxía 

para o seu consumo cando sexa necesario. 

 

 

As instalacións solares térmicas para unha vivenda unifamiliar teñen un 

custo por superficie de captador instalado entre 400 a 600 euros/m2 e, como 

pode apreciarse no Anexo 6, desde o punto de vista económico presentan unha 

boa rendibilidade, mellorada en xeral se a instalación se destina á climatización 

de piscinas. 
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Sistemas de media temperatura 

 

 

Destínanse a aqueles usos en que se 

necesitan temperaturas dun fluído 

de entre 80 e 200 ºC.  

 

As dúas tecnoloxías que máis se 

empregan son: 
Colectores de concentración 

§ colectores de vacío (ata 120 ºC); 

§ colectores de concentración. 

 

 

 
 

Sistemas de alta temperatura 

 

 

Deseñados para aplicacións nas que se 

requiren temperaturas superiores a 

250ºC, fundamentalmente na producción 

de enerxía eléctrica. 

 

Adoitan utilizarse dous tipos de sistemas: 

• Paraboloides; 

• Centrais de torre. 

 
Central de torre 

 

 

Os rendementos dos captadores máis utilizados na actualidade (planos, de 

vacío e parabólicos), así como a súa variación coa temperatura, móstranse no 

Anexo 2. 
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- Sistemas solares fotovoltaicos 

 

Estes sistemas baséanse nas propiedades dos materiais semiconductores, 

incluídos en dispositivos que son capaces de transforma-la enerxía irradiada 

polo Sol en enerxía eléctrica.  

 

Os rendementos dos módulos fotovoltaicos1 aumentan a medida que a 

tecnoloxía evoluciona, sendo previsible que nos próximos anos se produzan 

avances substanciais que melloren as propiedades dos colectores, elevando a 

eficiencia no proceso de conversión de enerxía radiación-electricidade. 

 

Distinguimos os seguintes tipos de instalacións: 

 

Sistemas illados  

 

Son sistemas ideados para lugares onde non existe posibilidade de conexión 

á rede eléctrica convencional ou nos que a súa instalación resultaría 

demasiado custosa. Basicamente consisten nunha serie de captadores que 

transforman a radiación solar nunha corrente eléctrica continua que se pode 

consumir directamente ou ben ser almacenada nunhas baterías que permiten a 

súa utilización posterior. 

 

 

 

 

 

 
 

             Instalación solar da Illa de Ons                        Instalación solar para bombeo  
 

Dada a alta dispersión da poboación en Galicia, así como a orografía 

característica desta Comunidade Autónoma, este tipo de instalacións pode  

                                                
1 No Anexo 3 móstranse os rendementos típicos dos diferentes módulos fotovoltaicos utilizados actualmente. 



 

Programa de fomento da enerxía solar en Galicia 17 

representa-la solución ideal en aplicacións tan diferentes como a electrificación 

rural, en illas, zonas de montaña, etc. 

 

A pesar de que estes sistemas teñen un prezo bastante elevado (aproximadamente 

13.000 euros/kWp instalado), a súa viabilidade económica en numerosas 

aplicacións é indiscutible, sobre todo, se se teñen en conta as dificultades 

existentes nalgunhas zonas para facer chegar a rede de distribución convencional. 

 

Sistemas conectados á rede 

 

Este tipo de sistemas instálanse en 

lugares ós que chegan as liñas 

eléctricas convencionais; están 

conectados a elas, e carecen dun 

sistema de acumulación, de forma 

que en principio están ideados para 

que a enerxía eléctrica xerada sexa 

consumida a medida que se vai 

producindo, podendo venderse o 

excedente de xeración1, verténdose á 

rede eléctrica.  

 

Para o caso concreto de Galicia, e considerando os sistemas de captación existentes 

na actualidade, o número máximo de horas netas equivalentes de funcionamento por 

ano2 para este tipo de instalacións está entre 900 e 1300 horas.  

 

Os custos aproximados deste tipo de sistemas en función da súa aplicación, así 

como estudios básicos de viabilidade  para o caso concreto de Galicia veñen 

detallados no Anexo 6. 

                                                
1 Coa lexislación actual pode venderse o total da enerxía eléctrica xerada. 
2 Horas netas equivalentes por ano: tempo, calculado anualmente, que equivale á xeración enerxética da instalación supoñendo que 
esta funciona coa potencia máxima que pode proporcionar. 
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3.2 Situación xeral  
 
3.2.1 Situación actual na UE e España 
 
Os obxectivos de xeración enerxética no ano 2010 a partir de instalacións solares 
especificadas no Libro Blanco de la UE veñen reflectidos na seguinte táboa: 
 

 Xeración 1995 (ktep) Xeración 2010 (ktep) 

Solar Térmica 300 4.000 

Solar Fotovoltaica 2 260 

Total Solar 302 4.260 
 
 
A situación real de superficie de colectores térmicos e potencia fotovoltaica instalada en 
Europa a finais do ano 2000 e a previsión do ano 2010 é a que se mostra a continuación: 
 

 Instalado 2000 Previsión 2010 

Solar Térmica (m2) 10.378.270 100.000.000 

Solar Fotovoltaica  (MW) 156,7 3.000 
 
Finalmente, segundo o Plan de Fomento de las Energías Renovables, a situación no ano 
1998 e as previsións para o ano 2010 en España son as seguintes: 
 

 Producción 1998 (ktep) Previsión 2010 (ktep) 

Solar Térmica  26,3 336 

Solar Fotovoltaica   1,3 19 
 
 
Como pode apreciarse, aínda que as expectativas futuras son moi prometedoras en toda 
a Unión Europea e, en particular, en España, débese recoñecer que na actualidade, salvo 
casos illados, non se alcanzou o ritmo de execución de instalacións solares necesario 
para cumpri-los obxectivos previstos e para que a contribución da enerxía solar 
comece a ser significativa. 
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A superficie de captadores térmicos e a potencia instalada de sistemas fotovoltaicos nos 

países da Unión Europea con maior desenvolvemento da enerxía solar na actualidade, 

móstranse nas seguintes táboas e gráficos1: 

 

ENERXÍA SOLAR TÉRMICA 
 

País Superficie (m2) 
Alemaña 3.365.200 
Grecia 2.460.000 
Austria 2.170.000 
Francia 542.550 
España (5º) 400.000 
Italia 350.000 
Dinamarca 244.000 
Holanda 240.880 
Portugal 220.500 
Outros 385.140 
TOTAL   10.378.270 

 

 

 

Ano 2000; Fonte: EurObserv’ER  

  

 

ENERXÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 
 

País Potencia (MWp) 
Alemaña 87,5 
Italia 19,5 
Holanda 12,2 
Francia 10,6 
España (5º) 10,2 
Austria 6,7 
Suecia 2,8 
Finlandia 2,5 
G. Bretaña 1,65 
Outros 3,05 
TOTAL 156,7 

 

 

Ano 2000; Fonte: EurObserv’ER 
 

No ámbito nacional, a distribución por Comunidades Autónomas das instalacións 

solares é a seguinte: 

 
                                                
1 Nas seguintes táboas aparece entre paréntese o lugar que ocupan España e Galicia dentro dos países da UE e as Comunidades 
Autónomas españolas, respectivamente. 
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ENERXÍA SOLAR TÉRMICA 

 
Comunidade Autónoma Superficie (m2) 
Andalucía 115.656 
Baleares 72.986 
Canarias 66.575 
Comunidade Valenciana 40.090 
Madrid 38.823 
Cataluña 26.946 
Castela-León 10.318 
... ... 
Galicia (14 º) 1.548 
Outros 29.543 
TOTAL 402.485 

 

 

Ano 2000; Fonte: IDAE  
 

 

 

ENERXÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 

 
Comunidade Autónoma Potencia (kWp) 
Andalucía 3.702 
Cataluña 1.675 
Castela-A Mancha 1.218 
Canarias 870 
Castela-León 756 
Baleares 713 
Madrid 380 
... ... 
Galicia (14 º) 116 
Outros 2.670 
TOTAL 12.100 

  
 

Ano 2000; Fonte: IDAE    
 

 

  

Á vista deste conxunto de cifras, é evidente que se debe facer unha reflexión en torno 

ás debilidades relativas a este tipo de instalacións, as cales impiden que aínda non se 

alcanzase o grao de desenvolvemento esperado, en xeral, no conxunto de España. 
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3.2.2 Situación actual en Galicia 
 
 
Na actualidade, tal e como se reflicte na táboa seguinte, o aproveitamento activo da 

enerxía solar en Galicia pódese considerar pouco significativo.  

 

 Decembro 2001 (1) 

Solar Térmica (m2) 2.750 

Solar Fotovoltaica (kWp) 147 
(1) Datos provisionais  

  

 

Destes datos dedúcese que as instalacións existentes na actualidade non son 

suficientes para que esta tecnoloxía sexa coñecida pola sociedade, polo que, en xeral, 

estes aproveitamentos seguen considerándose experimentais.  

 

Por outra parte, existen malas experiencias relacionadas con instalacións realizadas nos 

anos oitenta, debido á súa mala execución. Desta forma, nalgúns sectores foi xurdindo a 

idea de que as instalacións solares dan numerosos problemas e non son rendibles 

economicamente. Hoxe en día, gracias ó avance da tecnoloxía e co aval da experiencia 

obtida nos últimos anos, podemos confiar en que as instalacións son moito máis fiables, 

con mellores rendibilidades e con garantías proporcionadas por fabricantes que chegan 

ata os 20 anos nalgúns casos. 

 

É evidente que se deben buscar e tratar de combate-las debilidades relativas a este tipo 

de instalacións, que impiden que aínda non sexan suficientemente utilizadas na nosa 

Comunidade Autónoma. 
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3.2.3 Análise de recursos enerxéticos solares 

 

Gran parte da sociedade galega cre, erroneamente, que na nosa Comunidade non 

existe un recurso de radiación solar suficiente para levar a cabo satisfactoriamente 

aplicacións baseadas na enerxía solar. 

 

Aínda que os recursos solares cos que conta Galicia son moi inferiores ós doutras 

rexións de España, superan, sen embargo, ós existentes na maior parte de Europa, 

incluíndo países que posúen unhas taxas de aproveitamento solar extremadamente 

elevadas (como é o caso de Alemaña), tal e como se reflicte no seguinte mapa europeo 

de radiación1. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: European Solar Radiation Atlas (Programa Joule II) 

 

En calquera caso, é evidente que para calcular con exactitude a viabilidade dun 

proxecto de enerxía solar é necesario dispoñer de datos de radiación de alta 

precisión no lugar escollido. Dado que actualmente só están dispoñibles valores de 

radiación solar medios moi pouco definidos territorialmente, considérase de gran 

importancia a elaboración dun mapa de radiación solar da Comunidade Autónoma 

galega que axuste coa maior resolución e fiabilidade posible a radiación solar real. 

                                                
1 As zonas máis oscuras representan os lugares con maior radiación solar media. 
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3.2.4 Análise de sectores con posibilidades de aproveitamento 

 

Aproveitamento solar na edificación 

 

Segundo o Libro Blanco sobre energías renovables, o consumo de enerxía nos 

sectores doméstico e servicios pode reducirse á metade na Unión Europea ata o ano 

2010, reducción imputable nun 50% á introducción de tecnoloxías solares pasivas e 

activas nos edificios. 

 

Por outra parte, tal e como recolle a proposta de Directiva do Parlamento Europeo e do 

Consello1 relativa ó rendemento enerxético dos edificios, no ano 1997 o 40,7 % da 

demanda total de enerxía da UE relacionouse cos sectores da vivenda e servicios e foi 

dedicada na súa maioría ó consumo térmico nos edificios. Nesta mesma directiva 

considérase igualmente fundamental a utilización de enerxías renovables na edificación 

así como a implantación da Certificación Enerxética de Vivendas como características 

básicas para a mellora do rendemento enerxético. 

 

Sen embargo, as aplicacións solares asociadas á edificación non se están 

desenvolvendo ó ritmo previsto, debido fundamentalmente a dous motivos: o 

descoñecemento xeral por parte de proxectistas, promotores e constructores das 

vantaxes destas aplicacións e a escasa demanda dos propietarios da edificación. 

 

Por iso, é necesario levar a cabo unha estratexia específica de difusión e asesoramento 

ós proxectistas das edificacións (arquitectos e enxeñeiros) e ós promotores e 

constructores de vivendas e edificacións, a fin de que as enerxías renovables sexan un 

aspecto a considerar de maneira integral desde as fases previas dos proxectos. Para que 

esto ocorra deberán coñece-las diferentes tecnoloxías existentes no mercado, os 

materiais e, en xeral, as posibilidades de aplicación das instalacións solares. Só así se 

poderá conseguir unha notable simplificación na execución deste tipo de instalacións e, 

en consecuencia, unha considerable reducción dos custos asociados a elas. 

 

                                                
1 2001/0098 (COD) 
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Deberá transmitirse de forma clara a idea de que un edificio no que se aproveitan 

as enerxías renovables posúe un valor engadido sobre o resto, que repercutirá 

nunha mellora das condicións de vida do comprador da vivenda. 

 

Debe considerarse que, en moitas ocasións, a instalación destes sistemas de 

aproveitamento activo nalgunhas edificacións pode resultar complicada se á hora de 

deseña-lo edificio non se previu esta posibilidade. É crucial, polo tanto, consegui-la 

integración das instalacións solares na edificación e, relacionado con isto, o deseño 

destas como parte inherente do edificio e non como un anexo del. 

 

Por esta razón, débese fomenta-lo aproveitamento das posibilidades tecnolóxicas 

existentes no mercado, que permitirán simplificar e abarata-los custos das instalacións 

solares ademais de chegar a solucións que non comprometan a estética da edificación. 

 

Por outra parte, é obvio que a elaboración de ordenanzas municipais relativas á 

obrigatoriedade da preinstalación ou instalación de sistemas de xeración de auga quente 

sanitaria en vivendas que superen un consumo mínimo de ACS, pode axudar de forma 

importante no avance da enerxía solar en Galicia. Deberá terse en conta que a eficacia 

dunha normativa  deste tipo presupón un certo grao de conciencia social ó respecto. 

 

Analogamente, sería conveniente incluír aspectos relativos á enerxía solar na 

normativa de vivenda, xa sexa sobre vivendas de promoción pública, vivendas de 

protección oficial ou incluso nas denominadas vivendas libres. A posibilidade de 

executar este tipo de actuación dependerá das competencias da Comunidade Autónoma 

no tema, aspecto que deberá ser analizado conxuntamente co Instituto Galego da 

Vivenda e Solo (IGVS), organismo ó que lle corresponde a realización da política de 

vivenda da Xunta de Galicia.1 

  

                                                
1 Unha das funcións do IGVS é o estudio de novas tecnoloxías aplicadas á construcción de vivendas, artigo 4.s) da Lei 3/1988, do 
27 de abril, de creación do Instituto Galego da Vivenda e Solo. 
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As instalacións solares térmicas realizadas durante a construcción (ou rehabilitación) 

dun edificio teñen un custo asumible, en xeral, para o comprador dunha vivenda, polo 

que non deberían supoñer un grave problema. De momento, só se conta coa iniciativa 

do Concello de Vigo a ordenanza sobre enerxía solar do cal se encontra en estudio na 

actualidade.  

 

Entre os grupos de edificacións con aplicacións fundamentalmente asociadas á 

producción de auga quente sanitaria, cabe destacar: 

 

• Vivendas unifamiliares 

• Edificios públicos (colexios e institutos, concellos e outros) 

• Pavillóns deportivos 

• Hospitais 

• Hoteis  

• Piscinas 

 

Aproveitamento solar no sector industrial 
 

O consumo industrial de calor a temperaturas de fluído menores de 250 ºC supón un 7% 

da demanda de enerxía final total nos países do sur de Europa. Dado que os sistemas 

térmicos solares, para baixa e media temperatura, poden chegar a cubrir unha 
porcentaxe considerable na demanda industrial de calor na industria, é evidente 

que este tipo de instalacións pode chegar a supoñer un aforro moi considerable. 

 

Actualmente existen en Europa unicamente 10.000 m2 de colectores solares asociados 

ós procesos industriais; prevese, sen embargo, que esta cifra poida alcanzar nunha 

década os 2.000.000 m2, o que significaría un aforro de enerxía primaria aproximado de 

2000 GWh/ano (172,1 ktep/ano). 

 

A gran escala das instalacións na maioría das aplicacións industriais fai que o prezo por 

unidade de superficie naquelas descenda con respecto ós pequenos sistemas, podendo 

cifrarse entre 250 e 500 euros/m2. Con esta estimación os custos enerxéticos medios en 

aplicacións de baixa temperatura encóntranse entre 2 e 5 céntimos de euro por kWh, o 

que a converte nunha alternativa competitiva con respecto a outras fontes de enerxía. 
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Aproveitamento solar noutras aplicacións 

 
Existen importantes posibilidades de aproveitamento da enerxía solar, principalmente 

fotovoltaica, noutras aplicacións concretas non incluídas nun sector específico e que, 

polo tanto, non se poden dividir nun programa de fomento, algunhas das cales xa teñen 

un certo grao de implantación. Entre estas débense destacar: 

 

 

 

 

 

- Aplicacións fotovoltaicas en 

vivendas e núcleos illados; 

- Iluminación pública; 

- Sinalización en vías públicas; 

- Telecomunicacións. 
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3.2.5 Sistemas de axudas 

 

Os planos de fomento de enerxías renovables da UE, España e Galicia inclúen axudas 

económicas ó investimento dunha instalación solar térmica ou fotovoltaica, que, nas 

condicións actuais, parecen bastante apropiadas e suficientes, facendo viables unha gran 

cantidade de proxectos de enerxía solar. 

 

Axudas da Consellería de Industria e Comercio 

 

Anualmente a Xunta de Galicia, por medio da Consellería de Industria e Comercio, 

convoca axudas para o fomento das enerxías renovables tanto para particulares como 

para empresas privadas. Dentro desta liña de axudas encaixan evidentemente as 

instalacións de enerxía solar térmica e fotovoltaica. Esta axuda pode chegar ata un 40% 

do investimento total da instalación. 

 

Axudas europeas xestionadas na convocatoria anual de IDAE 

 

O Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) establece igualmente 

unha convocatoria anual para subvenciona-la implantación de instalacións solares 

térmicas e outra análoga para instalacións solares fotovoltaicas1.  

 

A contía destas subvencións, os fondos das cales proceden das partidas orzamentarias 

da Comunidade Europea para axudas ó fomento de enerxías renovables, está establecida 

en función do tipo de instalación (térmica, fotovoltaica), cubrindo unha porcentaxe do 

investimento moi similar á correspondente ás axudas da Consellería de Industria e 

Comercio. 

 

                                                
1 As convocatorias correspondentes ó ano 2002 foron publicadas no BOE nº 74, do 27/03/2002. 
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Primas á enerxía eléctrica xerada mediante instalacións solares 

 

Dadas as vantaxes medioambientais asociadas ás enerxías renovables, a partir da Lei 

54/97 do Sector, como punto básico do apoio ás enerxías renovables, creouse un sistema 

de primas para este tipo de enerxía, en virtude do cal a retribución do kWh vertido á 

rede se establece incrementando o prezo de mercado por unha prima, determinada polo 

RD 2818/1998, do 23 de decembro, pero que pode ser variada anualmente. 

 

Para o caso concreto da enerxía solar fotovoltaica, as primas e os prezos finais na 

actualidade son os seguintes: 

 

 

Tipo de Instalación 

Prima 

(euros/kWh) 

Prezo final (*) 

(euros/kWh) 

Potencia > 5 kW 0,180304 0,218144 

Potencia < 5 kW 0,360607 0,398447 

(*) Tomando o prezo medio anual do pool do mercado de enerxía eléctrica correspondente  

ó ano 2001, (0,03784 euros). 
 

Este sistema favorece as instalacións menores de 5 kW de potencia, que equivale 

nas condicións tecnolóxicas actuales a unha superficie de captadores entre 40 e 50 m2, 

polo que a maioría das que poden ser instaladas por particulares quedan dentro do tramo 

de prima económica superior. 

 

 

A pesar destas axudas, o alto investimento inicial, especialmente en instalacións 

fotovoltaicas, constitúe unha barreira que reduce o número de sistemas que finalmente 

se chegan a instalar. Por iso, considérase conveniente abrir liñas de financiamento que 

cubrisen polo menos parte deste investimento. 
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3.2.6. Outros condicionantes do mercado 

 

3.2.6.1. Instaladores 

 
O escaso mercado e a súa atomización implica que hoxe en día, salvo raras excepcións, 

a enerxía solar non sexa unha actividade en si mesma senón que se desenvolve 

maioritariamente en combinación con outras actividades dentro das empresas ou perfís 

profesionais de fontanería e electricidade. 

 

Por outra parte, na actualidade, o fontaneiro ou o electricista especializado en 

instalacións solares non desempeña simplemente a función de instalador final senón que 

tamén realiza labores de técnico proxectista, comercial e, en ocasións, distribuidor 

rexional. Por iso, este colectivo desempeña un papel fundamental no desenvolvemento 

da enerxía solar dada a súa cercanía ó consumidor e a súa capacidade para orientalo e 

asesoralo. 

 

As instalacións deste sector están sendo realizadas por empresas que, exceptuando casos 

moi concretos, se poden incorporar nalgúns dos seguintes grupos: 

 

- Empresas instaladoras de calefacción e climatización dedicadas, polo 

tanto, a circuitos térmicos de producción e distribución de calor. 

- Empresas de autónomos do sector da fontanería ou electricidade. 

- Empresas dedicadas ás enerxías renovables en xeral, que executan tanto 

instalacións de enerxía solar fotovoltaica como térmica, así como uns 

pequenos xeradores eólicos, sistemas mixtos e outros. 

 

Aínda que non se descarta a capacidade técnica de ningún dos tres grupos anteriores 

para realizar este tipo de instalacións, parece claro, salvo honrosas excepcións, que non 

adoita ser a especialización tecnolóxica o que se engade ó producto. Neste sentido, debe 

destacarse a ausencia de módulos dedicados á enerxía solar térmica e fotovoltaica nos 

temarios de ensinanza para a obtención dos carnés de instaladores e mantedores (tanto 

en instalacións térmicas como eléctricas). Ademais, detectáronse carencias formativas 

nesta tecnoloxía no colectivo galego, polo que é fundamental fomenta-la tecnificación 
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das empresas instaladoras e desenvolver programas de formación específicos, xa que 

no mercado nacional se están ofrecendo productos con maiores garantías para o usuario 

final da instalación. 

 

Na actualidade non existe en Galicia un colectivo de instaladores suficientemente 

especializados que permita abordar planos ambiciosos. Evidentemente, co aumento 

da demanda crecerá o número de empresas deste tipo, pero débese considerar que a 

existencia dun amplo colectivo será fundamental para lograr un mercado competitivo en 

custos e calidades. 

 

Por iso, as estratexias empresariais deste sector deben propoñer accións como a 

formación técnica e comercial, a innovación, as garantías globais e recíprocas e a 

xestión e control de compras. 

 

A normativa de obrigado cumprimento para as instalacións de enerxía solar térmica e 

fotovoltaica está regulada polo RITE1 e o REBT2 respectivamente. Sen embargo, é 

evidente que existe unha falta de normativa específica nos distintos tipos de aplicacións 

solares. A pesar de que aínda non se elaborou unha normativa técnica específica sobre 

instalacións solares en Galicia, proximamente poderán ser desenvolvidas unha serie de 

prescricións técnicas relativas a estes sistemas, similares ás adoptadas polo Instituto 

para la Diversificación y Ahorro de la Energía para as instalacións que optan ás axudas 

concedidas por este organismo. 

 

Este aspecto é importante, xa que, como se indicou anteriormente, a mala execución das 

instalacións pode afectar significativamente á confianza dos usuarios desta tecnoloxía. 

 

Por outra parte, as distintas administracións deben desenvolver programas de axudas 

áxiles e eficaces xa que, en ocasións, os procedementos administrativos crean 

distorsións e discontinuidades nas actividades deste sector así como incertidumes en 

canto ás previsións futuras, o cal, obviamente, pode chegar a provocar que algunhas das 

empresas renuncien a operar neste mercado. 
 

                                                
1 RITE: Regulamento de instalacións térmicas nos edificios (RD 1751/1998, do 31 de xullo) 
2 REBT: Regulamento electrotécnico de baixa tensión (Decreto 2413/1973, do 20 de setembro) 
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En canto á acreditación dos instaladores de enerxía solar, debe destacarse que de 

momento se publicaron dous tipos de certificados de profesionalidade do INEM 

relativos á enerxía solar: 

 

- Instalador de enerxía solar térmica, desenvolvido no Real Decreto 

2223/1998. 

- Instalador de sistemas fotovoltaicos e eólicos de pequena potencia, 

desenvolvido no Real Decreto 2224/1998. 

 

Ademais, o Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) publica 

anualmente unha convocatoria para a acreditación de empresas 1, tanto de enerxía solar 

térmica como fotovoltaica, que debe ser solicitada por todas aquelas empresas que 

desexen executar instalacións que poidan optar ás subvencións convocadas por este 

organismo. 

 

Tense barallado a posibilidade adicional de esixir unha acreditación da Comunidade 

Autónoma para as empresas de enerxía solar 2. Sen embargo, tralo debate suscitado en 

relación con esta posibilidade na “Jornada sobre Energía Solar en Galicia” celebrada en 

Arnoia, chegouse á conclusión de que requirir un certificado de instalador 

autorizado por parte da administración galega ía supoñer unha barreira para o 

incremento  deste colectivo. Polo tanto, as actuacións neste campo han de ser 

analizadas nas seguintes revisións deste programa en función da evolución futura do 

mercado e a certificación de instaladores poderase desenvolver cando exista un maior 

número de empresas neste sector. 

 

 

 

 

 

 

         Instalación de enerxía solar 
                                                
1 A convocatoria correspondente ó ano 2002 foi publicada no BOE nº 56, do 06/03/2002.  
2 Na Comunidade Andaluza están establecidos carnés tanto de enerxía solar térmica como fotovoltaica. 
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Finalmente, debe destacarse que, actualmente, os fabricantes de equipos solares 

comercializan os seus productos mediante as súas propias canles de distribución, de 

maneira que o material de enerxía solar unicamente é distribuido por un número 

reducido de empresas especializadas. Desta forma, quedan á marxe desta distribución, 

ou con dificultades para acceder a ela, as empresas de sectores adxacentes 

(especialmente de fontanería e electricidade).  

 

Por esta razón, debe favorecerse a integración dun número máis elevado de fabricantes 

en novos circuitos de distribución e, en definitiva, permitir unha maior apertura do 

mercado da enerxía solar que facilite a incorporación de novas empresas a este. 

 

Pola importancia deste colectivo no desenvolvemento da enerxía solar, entre os 

obxectivos finais do programa destaca a pretensión da consecución dun elevado número 

de profesionais do sector altamente cualificados que permitan garanti-la correcta 

execución das instalacións. Desta maneira lograrase crear unha conciencia positiva 

acerca da fiabilidade deste tipo de enerxía e, ó mesmo tempo, dispoñer dunha base de 

instaladores necesaria para cumprir un ambicioso plano de desenvolvemento a longo 

prazo da enerxía solar na nosa comunidade. 
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3.2.6.2. Coñecemento xeral 

 

En xeral, a sociedade galega non coñece suficientemente os usos e beneficios 

da enerxía solar probablemente por falta de información. A este 

descoñecemento debemos engadir a existencia dunha idea xeneralizada da 

inviabilidade do aproveitamento da enerxía solar en Galicia por factores 

climatolóxicos.  

 

Estímase que só un 10% da poboación galega1 coñece a existencia das 

aplicacións activas de aproveitamento solar, térmicas e fotovoltaicas, mentres 

que non chega ó 1% o coñecemento real en canto a tecnoloxías e custos. Sen 

embargo, é destacable que este tipo de aproveitamento enerxético é o máis 

desexado pola poboación cando se lle dá a escoller entre tódolos sistemas de 

xeración existentes na actualidade2. 

 

O coñecemento e a confianza nestas aplicacións enerxéticas serán factores 

decisivos para lograr un aumento significativo desta enerxía, xa que unha 

demanda natural neste mercado posibilitará o seu maior aproveitamento. Así, a 

experiencia de desenvolvemento da enerxía solar noutros países europeos 

demostra que a difusión e a existencia dunha importante concienciación 

medioambiental na poboación foron fundamentais para o desenvolvemento da 

enerxía solar, tal e como o demostran os casos de desenvolvemento de Alemaña e 

Austria. 

 

                                                
1 Soamente un 10,7% da poboación na zona de distribución de Unión Fenosa (principal distribuidora en Galicia) menciona de forma 
espontánea a enerxía solar como fonte de enerxía (Fonte: Estudio realizado para UNESA por Ipsos-Eco Consulting). 
2 Fonte: Ipsos-Eco Consulting 
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Por iso, é fundamental, especialmente nos primeiros anos deste Programa, 

desenvolver campañas de difusión e publicidade, tanto xerais como dirixidas 

a sectores sociais específicos, a fin de incrementa-la concienciación 

medioambiental da poboación e a súa sensibilidade en relación coas enerxías 

renovables, así como fomenta-lo coñecemento sobre uns sistemas fiables, 

eficientes e que garanten a calidade de vida do usuario e demostrar que, dunha ou 

doutra forma, os cidadáns poden axudar a conseguir un sistema enerxético máis 

responsable. 

 

 

Será imprescindible igualmente realizar un esforzo especial na elaboración de 

campañas dirixidas ós alumnos de ensinanza primaria e secundaria o 

obxectivo das cales sexa logra-la concienciación social a favor da enerxía solar 

nos segmentos de idade máis baixos da poboación galega, xa que estes serán os 

consumidores do mañá e os que deberán continuar no futuro co seu firme apoio a 

favor deste tipo de aproveitamento enerxético. 
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3.2.7. Emprego 
 

Polo propio funcionamento das instalacións solares, como se indicou anteriormente, o 

maior volume de emprego relacionado coa enerxía solar encóntrase nas actividades de 

construcción e instalación, correspondendo un número moito menor de empregos en 

operación e mantemento.  

 

Nesta primeira fase, que se pode denominar de desapego da enerxía solar en Galicia, 

salvo casos excepcionais, este tipo de traballos non constituirán segmentos de mercado 

illados senón que serán desenvolvidos maioritariamente en combinación con outras 

liñas de traballo dentro das empresas ou perfís profesionais de fontanería e 

electricidade. 

 

Na seguinte táboa detállanse os obxectivos establecidos no Libro Blanco de la UE 

sobre a creación de empregos netos no ano 2010 relacionados coas instalacións de 

enerxía solar: 

 

 

Tecnoloxía 

Netos 

Operación/Mantemento 

Netos 

Construcción/Instalación 

 

Totais 

Solar Térmica 22.122 129.783 151.905 

Solar Fotovoltaica 343 51.864 52.207 

TOTAL 22.465 181.647 204.112 
Fonte:EUFORES        

 

 

Considerando os ratios obtidos a partir destes datos e extrapolándoos ás previsións de 

instalación no ano 2010 na Comunidade Autónoma galega, obtémo-los niveis de 

emprego seguintes: 
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Escenario Inferior (*) 

Operación e mantemento:  10 

Construcción e instalación:  60 

TOTAL    70  empregos netos  

 

Escenario Superior (*) 

Operación e mantemento:  10 

Construcción e instalación:  75 

TOTAL    85  empregos netos  

 
(*) As hipóteses consideradas nos escenarios defínense no apartado 6. Obxectivos do Programa. 

 

 

Supoñendo, como se explicou anteriormente, que ningunha das empresas existentes na 

actualidade se dedica unicamente á enerxía solar, senón que esta representa só unha 

parte da súa facturación, e así se espera que siga sendo durante a duración deste 

Programa, pode considerarse unha dedicación á enerxía solar media dun 25% do tempo 

total de traballo, polo que no ano 2010 os empregos asociados á enerxía solar en 

Galicia poderán cifrarse entre 280 e 340 empregos. 
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3.3. Fortalezas e debilidades relativas ó aproveitamento solar en Galicia 
 
Como síntese dos apartados anteriores relaciónanse a continuación as principais 

debilidades que impiden o desenvolvemento da enerxía solar, ameazas ás que se enfronta, 

así como as fortalezas e oportunidades deste sector que será necesario aproveitar. 

 

DEBILIDADES/AMEAZAS 
 

i. É evidente a falta de información e o escaso coñecemento das 

aplicacións e beneficios da enerxía solar, tanto térmica como 

fotovoltaica. Así, gran parte da sociedade galega cre, 

erroneamente, que na nosa Comunidade non existe un recurso de 

radiación solar suficiente. 

 

ii. Existen unha serie de condicionantes técnico-económicos que 

frean a implantación deste tipo de sistemas. Así, a tecnoloxía de 

fabricación aínda non está plenamente desenvolvida, especialmente 

a fotovoltaica, ó non existir un volume de mercado. 

 

iii. Existe unha desconfianza xeneralizada na enerxía solar, motivada 
polas malas experiencias de instalacións solares realizadas nos 

anos oitenta, debido á súa mala execución. Consecuentemente, 

estendeuse a idea de que as instalacións solares dan numerosos 

problemas e non son rendibles economicamente. Hoxe en día, 

debido ó avance da tecnoloxía e á experiencia obtida nos últimos 

anos, as instalacións son moito máis fiables, con mellores 

rendibilidades e garantías proporcionadas por fabricantes. 

 

iv. Non se están desenvolvendo ó ritmo previsto as aplicacións solares 
asociadas á edificación,debido fundamentalmente ó descoñece-

mento por parte de proxectistas, promotores e constructores das 

vantaxes destas aplicacións. Por outra parte, en ocasións, as 

instalacións executadas non se integraron correctamente na 

edificación, afectando drasticamente á súa estética. 
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v. Aínda non existen en Galicia ordenanzas municipais nin unha 

normativa sobre vivenda relativas á instalación ou preinstalación 

de instalacións solares. 

 

vi. O colectivo de instaladores galegos especializados neste tipo de 

sistemas é, de momento, insuficiente para levar a cabo planos 

ambiciosos. Ademais, non se aproveita o posible labor de 

prescrición que poden realizar os instaladores e que se considera 

de gran importancia. 

 

vii. Detectáronse carencias formativas nesta tecnoloxía nos 

colectivos de fontaneiros e electricistas. Por outra parte, na 

actualidade non existen normativas específicas en Galicia para a 

execución destas instalacións. Este aspecto é importante, xa que, 

como se indicou anteriormente, a mala colocación das 

instalacións pode afectar significativamente á confianza dos 

usuarios desta tecnoloxía. 

 

viii. A discontinuidade e a incertidume nos programas públicos de 

axudas provoca distorsións nas actividades de fabricantes e 

instaladores. 
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FORTALEZAS/OPORTUNIDADES 
 

i. Aumento da conciencia medioambiental da sociedade e, en 
especial, no relativo ó aproveitamento das enerxías renovables.  

 
ii. É de esperar que nos próximos anos se produza un substancial 

avance na tecnoloxía de fabricación asociado a un aumento da 
demanda, que debe provocar unha diminución de prezos 
(especialmente nos sistemas fotovoltaicos) e, polo tanto, melloras 
na súa rendibilidade. Con toda seguridade se ampliarán, ademais, 
as posibilidades técnicas nas instalacións fotovoltaicas (novas 
estructuras integradas e materiais, ...) co que aumentará o número 
de posibles aplicacións e demandantes de sistemas solares. 

 
iii. Axudas para instalacións de enerxías. Os planos de fomento de 

enerxías renovables da UE, España e Galicia inclúen axudas de 
aproximadamente un 40% do investimento dunha instalación 
solar térmica ou fotovoltaica. Esta subvención económica fai 
viable unha gran cantidade de proxectos de enerxía solar. 

 
iv. Sistemas de primas á producción eléctrica mediante 

instalacións solares fotovoltaicas. Un dos apoios básicos para as 
instalacións fotovoltaicas conectadas á rede é o sistema de primas 
xa mencionado que deberá aproveitarse para mellora-la 
viabilidade dos sistemas. 

 
v. É claro o gran desenvolvemento da industria solar española e a 

súa importancia no mercado europeo. 
España é un dos productores europeos máis importantes de 
captadores solares fotovoltaicos na actualidade1. 

 
vi. Existen sectores cun alto potencial de aproveitamento pola súa 

viabilidade económica fronte a outras opcións (edificación, 
aplicacións industriais, sector servicios, ....) sobre todo en 
aplicacións solares térmicas. 

                                                
1 No Anexo 4 móstrase a distribución mundial da fabricación de fotocélulas. 
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SÍNTESE 

 

DEBILIDADES / AMEAZAS 

 

§ Falta de información e escaso coñecemento da enerxía solar. 

§ Condicionantes técnico-económicos. 

§ Desconfianza por experiencias desalentadoras. 

§ Escaso desenvolvemento do aproveitamento solar na edificación. 

§ Ausencia de normativas municipais ou de vivenda relativas á enerxía solar. 

§ O sector de instaladores especializados en enerxía solar é insuficiente para o mercado obxectivo do 

Programa. 

§ Carencias formativas en colectivos de fontaneiros e electricistas. 

§ Discontinuidade e incertidume en axudas públicas. 

 

 

FORTALEZAS/ OPORTUNIDADES 

 

§ Elevada concienciación medioambiental e receptividade social. 

§ Previsible mellora tecnolóxica (diminución de prezos, aumento de rendementos e novas 

aplicacións). 

§ Sistema de axudas e primas ás enerxías renovables. 

§ Gran desenvolvemento da industria solar española e importancia no mercado europeo. 

§ Existencia de sectores cun alto potencial de aproveitamento. 
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4. ACTUACIÓNS 

 
A partir da análise realizada no apartado anterior considéranse como principais liñas de 

actuación: 

i. Difusión e divulgación. Este apartado comprende basicamente as 

actuacións destinadas a aumenta-lo coñecemento da enerxía solar. 

ii. Actuacións dirixidas ó sector de instaladores. O seu obxectivo é 

conseguir que na Comunidade Autónoma exista un colectivo de 

instaladores suficiente en número e calidade para responder á 

crecente demanda que este mercado experimentará nos próximos 

anos. 

iii. Aproveitamento solar na edificación. Son un grupo de medidas 

destinadas a incrementa-los usos da enerxía solar na edificación así 

como a potencia-lo deseño bioclimático. 

iv. Axudas económicas ás instalacións. Son un grupo de actuacións 

necesarias, especialmente nos primeiros anos do Programa, para 

que os investimentos asociados a estas instalacións sexan atractivos 

e para que estas cheguen a ser competitivas desde o punto de vista 

económico. 

v.Outras actuacións. As actuacións presentadas neste grupo teñen 

como obxectivo cubrir certas carencias que, especialmente nos 

primeiros anos de evolución deste Programa, existen na 

Comunidade Autónoma galega, e considéranse necesarias para o 

impulso da enerxía solar. 

 

Nos apartados seguintes desenvólvense as actuacións previstas dentro de cada grupo 

considerado. 
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4.1 Difusión e divulgación 
 

Considérase fundamental destinar unha parte importante dos recursos cos que 

conta o Programa para desenvolver programas de difusión desta enerxía, xa que o 

coñecemento xeral e a confianza nas aplicacións solares serán factores decisivos para 

lograr un aumento significativo deste tipo de aproveitamento enerxético.  

 

Aínda que durante a fase inicial do desenvolvemento das actuacións será complicado 

obter elevados niveis de coñecemento real da enerxía solar, é previsible que a medio 

prazo os resultados destas campañas de difusión sexan máis evidentes. 

 

OBXECTIVO 

 
Aumenta-lo coñecemento real da enerxía solar na sociedade galega, tanto de 

tecnoloxías como de posibles aplicacións. 

 

ACTUACIÓNS 

 

4.1.1. Difusión xeral. 

 

4.1.1.1. Xornadas xerais sobre enerxía solar. 

Organizaranse anualmente xornadas sobre enerxía solar en 

diferentes cidades galegas, dirixidas ó público en xeral, nas que se 

tratarán aspectos xerais sobre a enerxía solar. 

4.1.1.2. Divulgación en medios de comunicación  

Realizaranse campañas publicitarias sobre enerxía solar nos 

medios de comunicación (prensa, radio, televisión, ...). 

4.1.1.3. Emisión de cadernos informativos dirixidos ó público xeral  

Elaboraranse folletos con información xeral relativa á enerxía 

solar, que se distribuirán mediante diversos métodos (mailing, 

envío a organismos públicos, ...) 
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4.1.1.4. Liña de información sobre enerxía solar  (cálculo, axudas, 

instaladores, ...) 

Crearase unha liña de atención permanente sobre enerxía solar, 

capaz de responder ás necesidades de información que teña 

calquera particular. Os medios de información que se utilizarán 

son os seguintes: 

4.1.1.4.1. Internet www.inega.es 

4.1.1.4.2. Atención persoal por medios escritos (e-mail, 

correo ordinario, fax). 

4.1.1.4.3. Atención persoal telefónica. 

 

4.1.2. Información dirixida a sectores específicos 

 

Realizaranse campañas de difusión dirixidas a sectores específicos que se 

consideran claves no fomento da enerxía solar 1.  

 

4.1.2.1. Comunidade escolar. 

 

O pasado 19 de febreiro de 2002 asinouse un convenio de 

colaboración entre o INEGA e a Consellería de Educación e 

Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia. Este convenio está 

dirixido en boa parte á difusión da enerxía solar no conxunto da 

comunidade escolar. 

Baseándose neste convenio, desenvolveranse as seguintes 

actuacións: 

 

4.1.2.1.1.  Charlas e/ou conferencias 

Impartiranse charlas e/ou conferencias ó longo do curso escolar 

en diferentes centros educativos da Comunidade Autónoma. Os 

contidos destas conferencias tratarán aspectos básicos das 

enerxías renovables e especialmente da enerxía solar.  
 

                                                
1 Por se incluíren noutros grupos de medidas, neste apartado non se encontran as actuacións dirixidas ó sector de instaladores nin de 
proxectistas da edificación. 

http://www.inega.es
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4.1.2.1.2.  Elaboración de material didáctico e educativo  

para os  centros. 

Elaborarase material de divulgación sobre enerxía solar destinado 

ó alumnado, que será utilizado nos centros educativos como 

complemento dos programas formativos en materias tecnolóxicas 

ou relacionadas co medio ambiente. 

 

4.1.2.1.3.  Difusión ó colectivo do profesorado. 

Realizaranse campañas de difusión ó profesorado dos centros 

educativos da  Comunidade Autónoma, tratando de conseguir un 

firme compromiso a favor do aproveitamento solar nos 

formadores que, posteriormente, poderá ser transmitido de forma 

directa ó alumnado. 

 

4.1.2.1.4.  Organización de visitas a instalacións, destinadas  

a profesorado e alumnado. 

Organizaranse visitas da comunidade escolar a instalacións nas 

que existan sistemas solares térmicos e/ou fotovoltaicos, de forma 

que os visitantes se familiaricen con eles e poidan comprender 

máis facilmente o seu funcionamento. 

 

4.1.2.2.  Outros sectores. 

 

4.1.2.2.1.  Edición e envío de cadernos sobre aplicacións  

   específicas para diversos sectores. 

Elaboraranse e distribuiranse cadernos informativos sobre 

características (aplicacións, aforros, .....) de instalacións solares 

para sectores nos que se poida conseguir un aforro significativo 

con estes sistemas, entre os que destacan principalmente algúns 

segmentos do sector industrial e do sector turístico. 
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4.1.3. Proxectos demostrativos 

 

Dentro do apartado de difusión considérase de gran importancia a execución de 

proxectos demostrativos de enerxía solar que sirvan para dar unha imaxe 

positiva da súa utilización. Cooperarase con diferentes organismos 

públicos/privados no desenvolvemento de diferentes proxectos demostrativos. 

 

4.1.3.1. Organismos públicos. 

 

Colaborarase na implantación de instalacións solares nos seguintes tipos de 

centros, xestionados ou construídos por organismos públicos: 

- Centros educativos (colaboración coa Consellería de Educación e 

Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia); 

- Centros deportivos (colaboración coa Secretaría Xeral de Deportes); 

- Centros hospitalarios (colaboración co Servicio Galego de Saúde, SERGAS); 

- Centros municipais (colaboración con concellos); 

- Abastecemento enerxético das zonas medioambientalmente sensibles 

(colaboración coa Consellería de Medio Ambiente); 

- Vivendas de promoción pública (colaboración co Instituto Galego de 

Vivenda e Solo, IGVS); 

- Outros centros a determinar. 

 

 

4.1.3.2. Organismos/empresas privadas 

 

En caso de interese concreto exposto por unha empresa privada para a execución 

dunha instalación solar, poderá colaborarse con ela se se considera que pode 

chegar a ser suficientemente representativa para un segmento importante da 

poboación. 
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4.2. Actuacións dirixidas ó sector dos instaladores 
 
Considérase fundamental a realización de certas actuacións relacionadas co sector dos 

instaladores de enerxía solar en Galicia, posto que se detectou a súa insuficiencia en 

cantidade e calidade para conseguir ambiciosos obxectivos de implantación de sistemas 

solares.  

 

OBXECTIVOS 

 

Preténdese conseguir un elevado número de profesionais do sector altamente 

cualificados que permitan garanti-la correcta execución das instalacións.  

 

ACTUACIÓNS 

 
4.2.1. Transmisión de información sobre a tecnoloxía asociada a estas aplicacións 

ós colectivos de instaladores de fontanería e electricidade. 

Debe aproveitarse a experiencia e penetración no mercado destes colectivos que 

poden considerarse como adxacentes ó de instaladores de enerxía solar. Por iso, 

transmitiráselles a información necesaria e proporcionaráselles apoio para a 

entrada no mercado de enerxía solar. 

 
 
4.2.2. Colaboración coas Consellerías de Educación e Ordenación Universitaria e de 

Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude para aumenta-la 

presencia da tecnoloxía das enerxías renovables en ciclos de formación. 

En estreita colaboración coa Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria, tratarase de amplia-la presencia destas tecnoloxías nos ciclos de 

Formación Profesional (deberá abordarse a medida que aumente a demanda de 

instaladores cualificados). 

 

4.2.3. Elaboración de cursos destinados á formación de especialistas 

Estes cursos serán organizados polo INEGA coa posibilidade de colaborar con 

outros organismos públicos e/ou privados especialistas na impartición  deste tipo 
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de cursos. Serán dirixidos a desempregados e traballadores que desexen 

introducirse no mercado da enerxía solar ou aumenta-los seus coñecementos 

sobre estes temas.  

 

En cada caso trataranse os aspectos teóricos e prácticos relacionados coas 

instalacións solares: aplicacións, deseño, instalación, custos, lexislación aplicable, ... 

 

4.2.3.1. Enerxía solar térmica 

Anualmente realizaranse un ou dous cursos (en función das 

necesidades) sobre enerxía solar térmica. 

4.2.3.2. Enerxía solar fotovoltaica 

No caso da enerxía solar fotovoltaica, convocarase un curso por 

ano, considerándose suficiente para satisface-las necesidades de 

instaladores que demanda o mercado. 

 

4.2.4. Asociación de instaladores.  

Darase o apoio e asesoramento necesario ó colectivo de instaladores galegos en 

caso de que exista interese na constitución de tal agrupación. 

 

4.2.5. Coordinación cos profesionais do sector da programación das distintas axudas 

a instalacións solares 

Co fin de permitir ós profesionais unha mellor organización e planificación da 

carga de traballo anual, tratarase de coordinar con aqueles a programación de 

axudas ás instalacións, o cal ademais redundará nunha mellor calidade de 

execución das instalacións. 

 

4.2.6. Colaboración con fabricantes e instaladores en busca de mellora das canles de 

distribución fabricante-instalador 

Será necesario integrar un número máis elevado de fabricantes en novas canles 

de distribución e, en definitiva, permitir unha maior apertura do mercado de 

enerxía solar que facilite a presencia de novas empresas, especialmente de 

sectores adxacentes, nel. 
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4.3. Aproveitamento solar na edificación 
 

O sector servicios e da vivenda teñen un consumo enerxético moi elevado, con 

importantes posibilidades de aforro. Por esta razón, neste sector débese tratar de 

fomenta-lo aproveitamento solar pasivo e activo, relacionados coa arquitectura 

bioclimática e as instalacións solares respectivamente. Ámbalas dúas medidas dan lugar 

a elevadas posibilidades de aforro enerxético e reducción de contaminantes que esta 

utilización implica. 

 

Deberase fomenta-lo aproveitamento das posibilidades tecnolóxicas existentes no 

mercado, que permitirán simplificar e abarata-los custos das instalacións solares, 

ademais de chegar a solucións que non comprometan a estética da edificación. 

 

 

OBXECTIVOS 

 

Búscase incrementar substancialmente o aproveitamento solar na edificación, o que 

contribuirá á consecución dun alto aforro enerxético que é sen dúbida alcanzable no 

sector servicios e da vivenda. 

 

ACTUACIÓNS 

 
4.3.1. Formación de proxectistas 

4.3.1.1. Xornadas sobre aplicacións solares pasivas e aforro enerxético  

  na edificación . 

Realizaranse xornadas de formación destinadas a proxectistas o 

obxectivo das cales será a busca do aforro enerxético a partir dun 

bo deseño da edificación (estructuras, materiais, orientación, ...). 

 

4.3.1.2. Xornadas sobre a integración da enerxía solar na edificación. 

A correcta integración da enerxía solar na edificación, 

aproveitando as posibilidades técnicas existentes hoxe en día no 

mercado, considérase de crucial importancia xa que permite obter 
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elevadas taxas de aproveitamento solar, reducindo as limitacións 

na implantación de instalacións. 

 

4.3.1.3. Elaboración de manuais técnicos con aplicacións, novos  

    materiais e tecnoloxías, destinados á súa difusión entre os  

    colectivos de arquitectos, aparelladores, enxeñeiros. 
Considérase importante proporcionar ó sector de proxectistas da 

edificación diversa información de tipo técnico que lle sirva de 

axuda á hora de afronta-lo deseño de novas edificacións 

aproveitando as posibilidades que ofrece a enerxía solar. 

 

4.3.1.4. Asesoramento a membros do colectivo de proxectistas interesados  

    na implantación de instalacións solares nos seus deseños constructivos. 
Constatouse a falta de fontes de información para proxectistas en 

aspectos relativos á enerxía solar, polo que se apoiará e asesorará 

particularmente ós deseñadores da edificación que desexen 

implantar instalacións solares nos seus proxectos. 

 

4.3.2. Colaboración coa FEGAMP e concellos galegos na elaboración de ordenanzas 

municipais específicas de (pre)instalación de enerxía solar na edificación. 
Colaborarase tanto coa Federación Galega de Municipios e 

Provincias como, en particular, cos concellos que estean 

interesados en avanzar na elaboración de normativas municipais 

sobre instalación ou preinstalación de enerxía solar na edificación. 

 

4.3.3. Colaboración co IGVS na elaboración de normativa sobre (pre)instalación de 

enerxía solar en vivendas. 
De forma similar á colaboración exposta no apartado anterior, 

estudiarase en colaboración co Instituto Galego de Vivenda e Solo 

a posibilidade de implantar normativas sobre instalación ou 

preinstalación de enerxía solar en diferentes tipos de vivendas 

(vivendas de promoción pública, vivendas de protección oficial e 

vivendas libres). 
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4.4. APOIO ECONÓMICO ÁS INSTALACIÓNS SOLARES 

 

Debe continuar, polo menos na situación actual de mercado, o apoio económico ás 

instalacións solares, tanto co mantemento dos tipos de subvencións existentes, como 

creando liñas de financiamento que faciliten a implantación destes sistemas. 

 

OBXECTIVO 

 

Facilita-la instalación de sistemas solares, mediante axuda económica (orzamentos de 

subvencións e busca de fórmulas de financiamento) e mellora da tramitación 

administrativa.  

 

ACTUACIÓNS 

 

4.4.1. Axudas a fondo perdido 

 

4.4.1.1. Subvencións da Consellería de Industria e Comercio da Xunta 

de Galicia. 

Anualmente establécese unha liña de fomento de enerxías 

renovables  na  Comunidade Autónoma ga lega ,  ás  que  

evidentemente poden optar os promotores de instalacións solares 

térmicas ou fotovoltaicas. Estas axudas poden cubrir ata un 40% 

do orzamento total da instalación. 

 
4.4.1.2. Subvencións con fondos europeos xestionadas anualmente polo 

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 

(IDAE.) 

Existen anualmente dúas convocatorias diferenciadas de axudas 

ás instalacións solares (térmica e fotovoltaica); actualmente, as 

contías destas axudas son as seguintes 

• Enerxía solar térmica:   210-300 euros/m2. 
• Enerxía solar fotovoltaica: 2,42-5,53 euros/Wp. 
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4.4.2. Sistemas de financiamento 

 

O Instituto Enerxético de Galicia establecerá en colaboración con entidades bancarias 

sistemas de financiamento de instalacións solares térmicas e fotovoltaicas, subsidiando 

ademais parte dos xuros correspondentes. 

 
 
4.4.3. Deduccións fiscais por investimentos en enerxías renovables 
 

Actualmente aplícase unha deducción do 10% da cota íntegra do imposto de sociedades 

polos investimentos en certos proxectos de enerxías renovables, entre os que se 

encontran tanto as instalacións solares térmicas como fotovoltaicas. A esta deducción 

poden acollerse as empresas denominadas de reducida dimensión (cifra de negocios 

inferior a 5 millóns de euros). 
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4.5. OUTRAS ACTUACIÓNS 

 

Neste grupo englóbanse unha serie de medidas destinadas a reducir outras barreiras 

relativas ó aproveitamento solar en Galicia, as cales, polo menos nos primeiros anos de 

desenvolvemento do Programa, deben ser executadas pola Administración Pública para 

cubrir unha serie de carencias que poden frea-la progresión pretendida no mercado da 

enerxía solar. 

 

OBXECTIVO 

 

Eliminar outras barreiras que poden condicionar desfavorablemente o 

desenvolvemento do mercado da enerxía solar en Galicia. 

 

ACTUACIÓNS 

 

4.5.1. Asesoramento en proxectos concretos de particulares e empresas 

Durante as primeiras fases de desenvolvemento deste Programa, considérase 

fundamental prestar á sociedade un servicio que actualmente non está 

suficientemente cuberto, e que se basea no asesoramento acerca de proxectos 

concretos a empresas, e especialmente a particulares, interesados en colocar na 

súa vivenda unha instalación solar. 

 

4.5.2. Elaboración dun mapa galego de recursos solares 

É necesario dispoñer dun mapa de Galicia de recursos solares para poder 

coñecer con maior fiabilidade os datos de radiación e aumenta-la precisión no 

cálculo de instalacións solares. 

 

4.5.3. Apoio a I+D 

Intentaranse integrar políticas de aforro relacionadas coa tecnoloxía solar nos  

programas de I+D existentes en diferentes ámbitos (Programa de Fomento de la 

Investigación Técnica - Ministerio de Ciencia y Tecnología, Programa de Apoio 

I+D Industrial do Plano Galego de Investigación e Desenvolvemento 

Tecnolóxico – Consellería da Presidencia e Administración Pública). 
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SÍNTESE 
 

Na seguinte táboa sintetízanse as actuacións máis destacables á hora de elimina-las  

barreiras relativas ó aproveitamento solar en Galicia, así como o obxectivo que se 

pretende conseguir con elas: 

 

 

Barreira Actuacións Obxecto 

Escaso coñecemento da 

enerxía solar 

-Difusión xeral 

-Difusión a sectores específicos 

-Proxectos demostrativos 

Aumenta-lo grao de coñecemento 

real sobre aplicacións da enerxía 

solar e a concienciación social 

acerca da necesidade do seu 

aproveitamento 

Necesidade de mellora-lo 

colectivo de instaladores 

para abastece-lo mercado 

obxectivo do Programa 

-Elaboración de cursos de 

formación 

-Colaboración co sector de 

instaladores en temas diversos 

-Transmisión de información a 

sectores adxacentes 

Conseguir que en Galicia exista un 

colectivo de instaladores de enerxía 

solar suficiente en cantidade e, en 

especial, en calidade, que garanta a 

correcta execución das instalacións 

Aproveitamento solar na 

edificación 

-Formación de proxectistas 

-Colaboración con FEGAMP e 

IGVS na elaboración de normativas 

municipais e de vivenda sobre 

(pre)instalación de enerxía solar 

Incrementar substancialmente o 

aproveitamento solar na edificación, 

sector cun potencial de aforro 

enerxético moi elevado 

Rendibilidade económica -Subvencións 

-Financiamento 

Facilita-la instalación de sistemas 

solares mediante subvencións e 

financiamento. 

Outras barreiras -Asesoramento por equipo técnico 

-Elaboración de mapa solar 

-Apoio a I+D  

-Apoio ó desenvolvemento de 

actuacións industriais no campo da 

enerxía solar (posible participación 

do INEGA nestas iniciativas)  

Eliminar outras barreiras que poden 

condiciona-lo desenvolvemento do 

mercado da enerxía solar 
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5. OBXECTIVOS DO PROGRAMA 
 

O obxectivo final deste programa é contribuír de forma significativa a que a enerxía 

solar poida ser competitiva, no segmento de aplicación da súa tecnoloxía, unha vez 

finalizada a fase de promoción a través de axudas públicas. Debe destacarse que, de non 

se adoptaren medidas proactivas e de coordinación nesta tecnoloxía, é probable que 

estes aproveitamentos se limitasen simplemente a ocupa-las cotas de mercado actuais, 

sen alcanza-la madurez competitiva necesaria. 

 

Nas sociedades modernas o cidadán intervén de forma activa no desenvolvemento dos 

distintos sectores. Por iso, calquera actuación que poida desenvolverse no ámbito do seu 

interese debe darse a coñecer. O primeiro obxectivo deste programa é conseguir 

transmitir á sociedade as vantaxes e inconvenientes da utilización da enerxía solar. O 

grao de receptividade social da información que se transmita será a clave que permita 

aumenta-las posibilidades de aproveitamento desta enerxía. A incertidume existente en 

relación coa receptividade é en si mesma unha dificultade para o establecemento dos 

obxectivos deste programa. Non obstante, os obxectivos concretos que debe conter todo 

programa de actuacións establécense a continuación.  
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- Incremento de instalacións 
§ Enerxía Solar Térmica:   Multiplicar por 15 a superficie de  

captadores térmicos 

§ Enerxía Solar Fotovoltaica:  Multiplicar por un factor entre 13,5 e  

34 a potencia instalada. 

- Aforro de enerxía primaria 
§ Enerxía Solar Térmica ano 2010:    3,1 ktep1 

§ Enerxía Solar Térmica Acumulado 2002-2010   13,5 ktep 

§ Enerxía Solar Fotovoltaica ano 2010:    0,5-1,2 ktep 

§ Enerxía Solar Fotovoltaica Acumulado 2002-2010  2,0-4,0 ktep 

 

- Contaminación evitada por xeración 
§ Acumulado 2002-2010: 

CO2:  137.400 – 145.200  Toneladas 

SO2:  160,7 – 169,9    Toneladas 

NOx:  241,0 – 255,0   Toneladas 

 

- Coñecemento da enerxía solar 
§ Coñecemento da súa existencia: 50 % da poboación (10% actual) 

§ Coñecemento real de aplicacións, custos, tecnoloxías, etc: 

     20 % da poboación (menor 1% actual) 

- Normativas municipais 
§ Taxa de afección:   20 % da poboación (0% actual) 

 

- Emprego        
§ Emprego directo neto asociado: 70-85   empregos 

§ Emprego directo asociado supoñendo dedicación á enerxía solar do 25 % do 

tempo:    280-340 empregos 

- Volume do negocio do sector     

§ Previsión ano 2010:   6-8  millóns de euros 

 

 

 
                                                
1 tep: tonelada equivalente de petróleo (enerxía equivalente á producida na combustión dunha tonelada de petróleo cun poder 
calorífico de 10.000 kcal/kg). 1 ktep= 1000 tep. 
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ENERXÍA SOLAR TÉRMICA 
 

Considérase que o crecemento no número de instalacións será moderado nos primeros 

anos de duración do Programa. A partir do ano 2004 comezarán a obterse os 

resultados da campaña de difusión, con incrementos porcentualmente máis 

significativos da superficie de captadores. 

 

Finalmente, durante os últimos anos do Programa espérase un ritmo de instalación  

anual case constante, duns 6.000 m2 por ano. 

 

Na seguinte táboa móstrase a evolución prevista no 2002-2010 para a superficie de 

captadores térmicos instalados en Galicia. 

 

 

Térmica (m2) 2001(*) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Instal. anual  1.500 1.900 2.650 3.700 4.600 5.300 5.700 5.900 6.000 

Acumulado  2.750 4.250 6.150 8.800 12.500 17.100 22.400 28.100 34.000 40.000 
(*) Provisional 
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ENERXÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 
 

O desenvolvemento de novas aplicacións, o novo marco legal regulador, así como o 

contorno socioeconómico e político internacional favorable permiten a consolidación do 

sector fotovoltaico e contribúen a que este tipo de aproveitamento poida considerarse 

como unha opción real de futuro para a xeración de electricidade a pequena e media 

escala. 

  

Sen embargo, a evolución da enerxía solar fotovoltaica no período 2006-2010 suscita 

maiores incertidumes xa que, como se comentou anteriormente, depende da evolución 

tecnolóxica que, en principio, pode ser considerable e repercutir substancialmente sobre 

os custos e os rendementos das instalacións. De ser así, produciríase un importante 

incremento da demanda e, consecuentemente, da potencia que se instale anualmente. 

  

 

Por este motivo, nesta primeira revisión do Programa de Fomento da Enerxía Solar, e á 

espera dunha revisión posterior en función da evolución do mercado, parece máis 

apropiado propoñer dous escenarios de evolución de aproveitamento solar fotovoltaica: 

 

- Escenario inferior, resultante dun escenario no que a tecnoloxía de 

fabricación non presente melloras significativas en rendementos de 

captadores nin baixadas de custos elevadas porcentualmente. 

 

- Escenario superior, no caso de que os rendementos dos paneis aumenten 

considerablemente e/ou a evolución da tecnoloxía de fabricación consiga 

reduci-los custos de investimento para o usuario final. 

 

Evidentemente, os dous casos analizados son extremos, e con probabilidade a situación 

real no ano 2010 será unha combinación de ambos, co que nos encontrariamos con 

evolucións de potencia instalada e acumulada situadas entrámbolos dous escenarios. 
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Continuando co estudio dos dous casos hipotéticos, faise unha suposición análoga á 

realizada coa enerxía solar térmica: primeiros anos do Programa cun incremento 

porcentual non moi importante, anos intermedios nos que se recollen os froitos das 

tarefas de difusión e, polo tanto, se obteñen incrementos en potencia instalada moi 

significativos e, finalmente, unha estabilización do mercado (cunha cota de instalacións 

anuais case constante en función do escenario considerado). 

 

A continuación móstranse as evolucións previstas para os dous grupos de hipóteses 

considerados, así como unha análise gráfica comparativa entrambos. 

 

Escenario Inferior 

Fotovoltaica(kW) 2001(*) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Inst. anualmente  30 45 75 145 230 298 332 348 350 

Acumulado 147 177 222 297 442 672 970 1.302 1.650 2.000 
(*) Provisional 
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Escenario Superior 

Fotovoltaica(kW) 2001(*) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Instal. anual  30 45 203 350 550 775 925 975 1000 

Acumulado 147 177 222 425 775 1.325 2.100 3.025 4.000 5.000 
(*) Provisional 
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ANEXO I: NORMATIVA APLICABLE  
 

- Real Decreto 1663/2000, do 29 de setembro, sobre conexión de instalacións 

fotovoltaicas á rede de baixa tensión (BOE 235-2000 do 30/09/2000). 

 

- Resolución do 31/05/2001, da Dirección General de Política Energética y 

Minas, pola que se establecen o modelo de contrato tipo e o modelo de 

factura para instalacións solares fotovoltaicas conectadas á rede de baixa 

tensión, publicado o 21/06/2001. 

 

- Real Decreto 2818/98, do 13 de decembro, sobre producción de enerxía 

eléctrica por instalacións abastecidas por recursos ou fontes de enerxía 

renovables, residuos e coxeración. 

 

- Real Decreto 2223/98, do 16 de outubro, polo que se establece o certificado 

de profesionalidade da ocupación de instalador de sistemas de enerxía solar 

térmica. 

 

- Real Decreto 2224/98, do 16 de outubro, polo que se establece o certificado 

de profesionalidade da ocupación de instalador de sistemas fotovoltaicos e 

eólicos de pequena potencia. 

 

- Real Decreto 1436/2002, do 27 de decembro, polo que se establece a tarifa 

eléctrica para o ano 2003 (revisable anualmente). 

 

- Real Decreto 1751/1998, do 31 de xullo, polo que se aproba o Regulamento 

de instalacións térmicas nos edificios (RITE) e as súas instruccións técnicas 

complementarias (ITE) e se crea a Comisión Asesora para as instalacións 

térmicas dos edificios. 
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- Decreto 2413/1973, do 20 de setembro, polo que se aproba o Regulamento 

electrotécnico de baixa tensión (BOE 09/02/1973). 

 

- Lei 30/1992, e as súas normas de desenvolvemento: 

 

- UNE-EN 61173:98 “Protección contra as sobretensións dos sistemas 

fotovoltaicos productores de enerxía. Guía.” 

 

- UNE-EN 61727:96 “Sistemas fotovoltaicos. Características da interfaz 

de conexión á rede eléctrica”. 

 

- PNE-EN 50330-1 “Convertidores fotovoltaicos de semiconductores. 

Parte 1: Interfaz de protección interactivo libre de fallo de compañías 

eléctricas para convertidores conmutados FV-rede. Cualificación de 

deseño e aprobación de tipo”. (BOE 11/05/99). 

 

- PNE-EN 50331-1 “ Sistemas fotovoltaicos en edificios. Parte 1: 

Requisitos de seguridade”. 

 

- PNE-EN 61227. “ Sistemas fotovoltaicos terrestres xeradores de 

potencia. Xeneralidades e guía”. 
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ANEXO II:  RENDEMENTO INSTANTÁNEO DE DISTINTOS TIPOS DE 

COLECTORES SOLARES 
 

O rendemento instantáneo η dun colector solar defínese como a relación entre a 

enerxía distribuída ó fluído térmico en circulación (carga) e a radiación solar 

incidente na superficie de abertura do colector. 

 

A variación  deste rendemento pode expresarse como: 

( )
TG
TTccc ∆

∆+−= ··210η  

onde:  

- c0 é o rendemento óptico; 

- c1 (W/K·m2), c2 (W/K2·m2) son os coeficientes lineal e cuadrático de perda 

calorífica 

- ΔT (K) é a diferencia entre a temperatura media do fluído e a temperatura 

ambiente. 

- GT (W/m2) é a cantidade de radiación solar incidente e que está dispoñible 

para o colector. 

 

 
Fonte: POSHIP, IDAE    
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ANEXO III RENDEMENTOS DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

UTILIZADOS NA ACTUALIDADE E PREVISIÓN DE 

EVOLUCIÓN 
 
 
 

Tipo 

 
Eficiencia típica 

do módulo 
(%) 

 
Máxima eficiencia 
do módulo obtida 

(%) 

Máxima eficiencia 
por cela obtida 
en laboratorio 

(%) 

Eficiencia típica do 
módulo prevista 

ano 2010 (%) 

Silicio monocristalino 12-15 22,7 24,7 - 
Silicio policristalino 11-14 15,3 19,8 - 
Silicio amorfo 5-7 - 12,7 14 
Teluro de cadmio 
(CdTe) 7-8 10,5 16,0 14 

Diselenuro de indio e 
cobre (CIS) - 12,1 18,2 14 
Fontes: International Energy Agency (IEA) Photovoltaic Systems Programme, 2000, Inv. Grupo de Enerxía Solar CITMA, 

ECOFYS. 
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ANEXO IV:  DISTRIBUCIÓN DA PRODUCCIÓN FOTOVOLTAICA  
(ANO 2000)  

 
  

Potencia (MWp) 
Porcentaxe con respecto 
á producción mundial 

España 18,66 6,5 
Francia 15,3 5,3 
Alemaña 15,5 5,4 
Italia 3,8 1,3 
Países Baixos 2,2 0,8 
Hungría 2,2 0,8 
Resto de Europa 3,9 1,4 
Total Europa 61,56 21,3 
Estados Unidos 74,97 26,0 
Xapón 128,6 44,6 
India 11,96 4,1 
Australia 5,76 2,0 
China 2,5 0,9 
Resto do mundo 3,2 1,1 
Total mundo 288,55 100,0 

Fonte: EurObserv’ER  
 

DISTRIBUCIÓN DA PRODUCCIÓN FOTOVOLTAICA  

EN FUNCIÓN DA TECNOLOXÍA  
(ANO 2000) 

 
 

Tecnoloxía 
 

EE.UU. 
 

Xapón 
 

Europa 
Resto do 
mundo 

 
Total 

Monocristalino 44 11 17,76 16,96 89,72 
Policristalino 17 94,3 27,2 2,46 140,96 
Total Si cristalino 61 105,3 44,96 19,42 230,68 
Si amorfo 6,47 10,1 6,9 4 27,47 
Concentradores 0,5    0,5 
Película Si 5  9,7  14,7 
CdTe  1,2   1,2 
A-Si e Cz slice  12   12 
Outras capas (CIS, GaAs) 2    2 
Total 74,97 128,6 61,56 23,42 288,55 

Fonte: EurObserv’ER   
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ANEXO V:   PREVISIÓN DE EVOLUCIÓN DE CUSTO DE 

INSTALACIÓNS   FOTOVOLTAICAS  
(SEN MELLORA TECNOLÓXICA SUSTANCIAL) 

 

 

 
Previsión de Evolución do Custo de kWp
Fonte: Plan de Fomento de las Energías Renovables
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ANEXO VI: ESTUDIOS BÁSICOS PARA APLICACIÓNS TÍPICAS  

EN GALICIA 
 

INSTALACIÓNS DE ENERXÍA SOLAR TÉRMICA 
 Vivenda unifamiliar 

compacto termosifón 

Hotel grande 

instalación por elementos 

Ocupación 4 persoas 246 persoas 

Superficie de captación 2 m2 173 m2 

Aporte solar 56 % 60% 

Custo de mantemento 12 euros/ano 481 euros/ano 

Investimento/superficie 421-601 euros/m2 270-421 euros/m2 

Investimento aprox./superficie  
(descontada a subvención típica) 

 
250-360 euros/m2 

 
160-250 euros/m2 

Enerxía producida 1.300 te/ano 121.700 te/ano 

Aforro solar medio 60 euros/ano 4.847 euros/ano 

Prezo equiv. Gasóleo C 0,05 euros/termia 0,04 euros/termia 

Prezo equiv. Gas Natural 0,06 euros/termia 0,05 euros/termia 

Prezo equiv. electricidade 0,10 euros/termia 0,09 euros/termia 

Producción media 650 termias/m2·ano 700 te/m2·ano 

 

 
INSTALACIÓNS DE ENERXÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 

 Illada 

unifamiliar 

Conectada á rede 

(P<5kW) 

Conectada á rede 

(P>5kW) 

Potencia instalada 1,1 kWp 4,0 kWp 25,0 kWp 

Ratio medio de investimento 13.000 euros/kWp 7.500 euros/kWp 7.000 euros/kWp 

Investimento aproximado 
(descontada a subvención típica) 

 
7.800 euros/kWp 

 
4.500 euros/kWp 

 
4.200 euros/kWp 

Horas equivalentes 1.050 horas 1.050 horas 1.050 horas 

Custo de mantemento 450 euros/ano 300 euros/ano 600 euros/ano 

Enerxía producida 1.155 kWh/ano 4.200 kWh/ano 26.250 kWh/ano 

Vida útil mínima 20 anos 20 anos 20 anos 

Prezo de enerxía asociado 0,10 euros/kWh  

(prezo equivalente) 

0,40 euros/kWh 

(venda electricidade) 

0,22 euros/kWh 

(venda electricidade) 

 




