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1.- INTRODUCIÓN 

A nosa idea é fomentar o uso de enerxías renovables para reducir a dependencia de fontes 

de enerxía contaminantes. Así, nun futuro, pensamos construír a nosa vivenda utilizando este 

tipo de fontes renovables: a enerxía necesaria para quentar auga ou o fogar obteríase 

mediante enerxía xeotérmica, paneis solares térmicos ou a partires de pellets; e para a 

xeración de enerxía eléctrica instalaríamos paneis fotovoltaicos no tellado da vivenda con 

orientación cara ó sur para aproveitar de xeito óptimo a enerxía do sol.  

Neste traballo queremos facer o estudio enerxético e económico do que suporía a 

instalación dos paneis fotovoltaicos nunha vivenda típica da zona rural de Oroso sen incluír o 

consumo da calefacción, e comprobar se a colocación destes paneis suporía unha 

compensación económica. Para isto teremos en conta que, como segundo o mes e a hora do 

día o subministro da enerxía solar oscila e incluso nas franxas nocturnas é nulo,  

conectariamos a instalación a unha rede eléctrica para poder envorcar a enerxía en exceso que 

se produza e recuperala pola noite ou cando o subministro enerxético na vivenda sexa 

insuficiente. E para seguir na liña da redución da dependencia de fontes de enerxía 

contaminantes, buscaríamos unha compañía que so subministre corrente producida por 

enerxías renovables. 

 

2.- FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

España é, pola súa localización, un país que recibe boas doses de irradiación solar, tal 

como amosa o mapa inferior1 (Figura 1). Por este motivo, ten o potencial suficiente para 

converterse nun dos países referentes respecto á produción de enerxía procedente do sol. 

 
Figura 1. Mapa da radiación solar europea, mostrando a enerxía solar recibida en kWh/(m2a) 

 



 

4 

Pero como vemos no diagrama inferior (Figura 2) aínda que España experimentou un 

crecemento récord no ano 2008 respecto da potencia fotovoltaica instalada, este ascenso non 

se manifesta nos anos seguintes, o que non parece lóxico sendo un dos países más propicios 

para o fomento de plantas de enerxía solar fotovoltaica2. 

 

Figura 2.  Evolución da potencia fotovoltaica instalada por ano en España 

Se atendemos á potencia fotovoltaica instalada en Europa no ano 2016, como amosa a 

Figura 3, non deixa de chamar a atención como Alemaña, que é un país que recibe menos 

irradiación que España, sexa líder no sector fotovoltaico a nivel Europeo e Mundial3. 

  
 

Figura 3.  Potencia acumulada fotovoltaica en Europa, en GW,  por países (ano 2016)  

A razón desta freada en seco na creación de novas instalacións a  partires do ano 2008 é 

debida ás sucesivas lexislacións en enerxías renovables, que non só eliminaron os incentivos 

existentes, senón que incluso penalizaron as inversións que se fixeron con anterioridade.  
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Debemos lembrar que unha importante vantaxe do uso da enerxía fotovoltaica, ademais 

de abaratar os custos do consumo diario, é que reduce as emisións de gases de efecto 

invernadoiro, sendo este un dos obxectivos da Unión Europea para o 2020. Na Figura 4 vemos 

que España evitou a emisión de 3.058 quilo-toneladas de CO2 no ano 2015 grazas á utilización 

destes paneis3: 

 

Figura 4. Emisións de CO2 evitadas nos anos 2014 e 2015 (kt CO2) mediante o uso de 

enerxía fotovoltaica 

A Táboa 1 amosa unha comparativa entre países respecto do custo do kWh consumido 

procedente da rede eléctrica (Electricity tariff) e o custo da inxección na rede do kWh (Grid 

injection tariff)4 daquel exceso de enerxía eléctrica de orixe fotovoltaico que non se consuma. 

Nela destacan os datos de países como India ou Xapón nos que se paga máis o kWh envorcado 

á rede eléctrica que o que se consume, premiando o autoconsumo. Noutros países estas tarifas 

son moi similares, pero só en España e Sudáfrica, a compañía eléctrica penaliza a autoxeración 

non pagando nada pola electricidade envorcada e incluso prohibindo dita práctica. 

E importante sinalar que a pesar de que o marco lexislativo actual free en España o 

autoconsumo de enerxía eléctrica, esta situación mudará a corto prazo tanto por motivos 

ambientais, como de harmonización á situación existente en outros países de Europa. O 3 de 

febreiro do 2017 publicouse no “Boletín Oficial de las Cortes Generales” unha “Proposición de 

Ley de medidas para el fomento del autoconsumo eléctrico”5 que pretendía fomentar a 

xeración de electricidade por particulares, sendo rexeitado polo goberno actual. Recentemente, 

o día 20 de marzo do presente ano, publicouse na Voz de Galicia un artigo, no que o comisario 

europeo de enerxía, ademais de ex-ministro do presente goberno, Miguel Arias Cañete, celebra 

o dereito dos cidadáns a xerar a súa propia electricidade sen cargas excesivas6, polo que 

deben existir fortes presións dentro da Unión Europea para fomentar o uso de enerxías 

renovables. Nese sentido a enerxía solar supón unha oportunidade para democratizar a 

xeración de enerxía, cuns costes análogos ou incluso inferiores a outras fontes de enerxía 

empregadas polas grandes compañías eléctricas, pero cunha pegada ambiental moi inferior.  

Outra vantaxe da utilización da enerxía solar fotovoltaica é a de que se evitan apagóns 

debidos aos axentes externos, que son frecuentes no entorno rural de Galicia. 
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Táboa 1. Información do custe das instalación solares, por países, e prezo da enerxía 

eléctrica mercada da rede ou envorcada na mesma. 

 

3.- HIPÓTESE 

É posible que unha vivenda unifamiliar poida autoabastecerse enerxeticamente nunha 

zona rural do lugar de Oroso, e incluso sacar proveito económico da instalación. 

 

4.- METODOLOXÍA 

1º Instalaremos os paneis fotovoltaicos na vertente orientada cara o sur do tellado da 

nosa vivenda que se construirá cunha inclinación de 30º respecto da horizontal. 

2º Exporemos un escenario no que o propietario da vivenda en estudio poda envorcar á 

rede eléctrica os kW que non se consumen no momento no que son xerados na 

instalación eléctrica, e recuperalos cando o precise sen ter que pagar ni cobrar por 

este feito. Sabemos que hoxe en día isto non é posible no noso país pero esperamos 

que nun futuro próximo cambien as leis e se permita esta práctica. 

3º Para coñecer o perfil de consumo eléctrico local, pedimos facturas da luz aos 

habitantes de quince vivendas unifamiliares da zona rural do municipio de Oroso, e 

para que o noso estudio fose mais exhaustivo, eliximos so aquelas pertencentes a 

vivendas co número mais repetido de habitantes e coa mesma ou similar 

aparatoloxía eléctrica instalada no fogar (conxelador, lavadora, secadora, forno, vitro-

cerámica, neveira, microondas, un ou dous ordenadores, un ou dous televisores e 

alumeado). Como o número de habitantes mais repetido nas vivendas era de tres, 

fixemos os cálculos coa media dos consumos das vivendas que tiñan estes 

habitantes.  
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4º Buscamos o dato da insolación global diaria en Galicia (enerxía solar que incide por 

metro cadrado de superficie normal e por día, e situamos Sigüeiro (capital do 

municipio de Oroso) para coñecer a súa insolación exacta.   

5º Como a nosa instalación estará conectada cunha rede eléctrica, só precisaremos 

mercar7: paneis fotovoltaicos, inversor (transforma a corrente continua en alterna 

sincronizando a corrente que se produce coa rede) e contador enerxético (computa 

a enerxía consumida e a xerada). 

6º Examinamos as vantaxes e inconvenientes dos tres tipos de paneis solares 

fotovoltaicos máis implantados no mercado, para escoller entre eles os que mellor se 

adapten á zona de Oroso. 

7º Buscamos na web paneis de silicio policristalinos con bo rendemento e custo medio-

baixo. 

8º Facemos os cálculos pertinentes para coñecer os metros cadrados de paneis 

fotovoltaicos policristalinos que precisa a nosa vivenda. 

9º Calculamos o custo total da instalación eléctrica. 

10º Calculamos o tempo que tardariamos en amortizar os custos da instalación. 

 

5.- RESULTADOS E DISCUSIÓN 

1º O consumo das facturas eléctricas das seis vivendas tipo que escollemos con tres 

habitantes nun ano foi o que se amosa na Figura 5. 

 

Figura 5. Consumos anuais de electricidade en diversas vivendas do Concello de Oroso.  

A media destes consumos é de: 1764,83kWh/ano 

2º A insolación global diaria en Sigüeiro segundo o mapa8 amosado na Figura 6 é de 

3,6kWh/m2·día, polo que a insolación nun ano será: 
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Figura 6. Mapa de radiación solar de Galicia 

3º Escollemos o tipo de paneis solares fotovoltaicos segundo as vantaxes e desvantaxes 

de cada un: 

Vantaxes e desvantaxes dos principais paneis solares fotovoltaicos9: 

Vantaxes dos paneis solares monocristalinos: 

 Os paneis solares monocristalinos teñen as meirandes taxas de eficiencia porque son 

fabricados con silicio de alta pureza. A eficiencia nestes paneis está por riba do 15%  

e nalgunhas marcas supera o 21%. 

 A vida útil dos paneis monocristalinos é mais longa. De feito, moitos fabricantes 

ofrecen garantías de ata 25 anos. 

 Acostuman a funcionar mellor que paneis policristalinos de similares características 

en condiciones de pouca luz. 

 Aínda que o rendemento en tódolos paneis redúcese coas altas temperaturas, isto 

acontece en menor medida nos policristalinos que nos monocristalinos. 

Desvantaxes dos paneis monocristalinos: 

 Son máis custosos. Valorando o aspecto económico, para uso doméstico resulta mais 

vantaxoso usar paneis policristalinos ou incluso de capa fina. 

 Si o panel queda cuberto parcialmente por unha sombra, sucidade ou neve, o circuíto 

enteiro pode avariarse.  

Vantaxes dos paneis policristalinos: 

 O proceso de fabricación dos paneis fotovoltaicos policristalinos é mais simple, o que 

redunda nun abaratamento do seu custo. Pérdese moito menos silicio no proceso de 

fabricación que no monocristalino. 

kWh/m
2
·día 

Sigüeiro 
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 Os paneis policristalinos teñen unha gran resistencia e tamén estabilidade para estar 

á intemperie, o que lles da una vida útil que oscila os 25 años. 

Desvantaxes dos paneis policristalinos: 

 Os paneis policristalinos acostuman a ter menos resistencia á calor que os 

monocristalinos. Isto significa que a altas temperaturas un panel policristalino 

funcionará peor que un monocristalino. A calor ademais pode afectar á súa vida útil, 

acurtándoa (Sigüeiro non acostuma a ter temperaturas moi elevadas polo que este 

non é un inconveniente para nos). 

 A eficiencia dun panel policristalino sitúase tipicamente entre o 13-16%, debido a que 

non teñen un silicio tan puro como os monocristalinos. 

 Maior necesidade de espazo. Precísase cubrir unha superficie maior con paneis 

policristalinos que con monocristalinos (a zona de Oroso ten grandes espazos libres, 

polo que tampouco sería un inconveniente). 

Vantaxes dos paneis fotovoltaicos de capa fina: 

 Pódense fabricar de xeito moi sinxelo en grandes remesas. Isto fai que sexan máis 

baratos que os paneis cristalinos 

 Teñen unha aparencia moi homoxénea 

 Poden ser flexibles, o que permite que se adapten a múltiples superficies. 

 O rendemento non se ve afectado tanto polas sombras e as altas temperaturas. 

 Son una gran alternativa cando o espazo non é problema. 

Desvantaxes dos paneis de capa fina: 

 Aínda que son moi baratos, pola súa menor eficiencia requiren moito espazo. Un 

panel monocristalino pode producir catro veces mais electricidade que un de capa 

fina por cada metro cadrado utilizado. 

 Ao precisar mais paneis, tamén hai que investir máis na montaxe, cableado, etc. 

 Os paneis de capa fina tenden a degradarse máis rápido que os paneis 

monocristalinos e policristalinos, por iso os fabricantes tamén ofrecen menor 

garantía. 

 Dependendo do tipo, un módulo de capa fina presenta una eficiencia do 7-13% 

Segundo estes datos, descartamos os paneis de silicio monocristalino polo tipo de 

climatoloxía de Oroso con abundantes precipitacións en inverno; e rexeitamos tamén os paneis 

de capa fina porque teríamos que investir mais en infraestrutura e teñen unha vida media mais 

curta que os policristalinos. Deste xeito decidimos que os paneis mais axeitados para a zona de 

Oroso son os de silicio policristalino. 

4º Buscamos provedores de paneis solares de silicio policristalino e escollemos, pola súa 

relación calidade-prezo, os paneis ecosolares 260W de alto rendemento   de 

dimensións:                          , e custo     €10: 

5º Calculamos a superficie que precisamos cubrir cos paneis fotovoltaicos policristalinos. 

Para isto utilizamos a fórmula11:   

                                       

Sendo: 

PPV: potencia dos paneis que instalamos (kW)  
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IR: Irradiación horizontal en kW/m2 nun ano 

ηi: Rendemento dos paneis fotovoltaicos policristalinos15%=0,15 

PR: Factor de relación de rendemento. É un valor constante y adimensional  igual a 0,85 

β : Factor de corrección por inclinación e orientación do tellado. Para tellados orientados cara o sur 

cunha inclinación típica de 30º é igual a 1,15  

A= área total dos paneis 

A irradiación solar que nós temos calculado para Sigüeiro (I) é de I=1314kWh/m2 nun ano, e a súa 

relación con IR é:  

   
 

                  
 

 

   
 

E a relación entre potencia e enerxía é: 

    
 

   
 

Así a fórmula anterior quedará: 
 

   
 

 

   
             

                               

                   

Sendo: 

E: a enerxía promedio que consume a nosa vivenda nun ano (1764,83kWh/ano) 

I= 1314kWh/m2 en Sigüeiro (capital de Oroso) 

Substituíndo na fórmula anterior:    

                                         

         

6º Calculamos o número de paneis fotovoltaicos que precisaremos dividindo A entre a 

superficie de cada panel:  

      

            
            

Entón serían 6 paneis os que precisaremos para a nosa instalación. 

Si o custo dun panel é de     €  o de 6 paneis sería: 

           €            € 

Como cada panel tiña unha potencia de 260W, 6 paneis terán unha potencia de 1560W= 1,56kW 

7º Realizamos os cálculos do custo total da instalación: Como a potencia total dos paneis 

instalados é baixa, escollemos un inversor e un contador monofásicos12: Eliximos o 

inversor monofásico Red Fronius Primo 3.0-   kW de        €13 e o contador 

autoconsumo RD900/2015 GN Fenosa monofásico de    €14. 

O custo total da instalación será de:  

     €               €             €                  € 

8º Calculamos o tempo que tardaremos en amortizar a instalación segundo a fórmula4 

(atendendo a que, aínda que se espera que os novos paneis solares no mercado 

teñan unha vida útil duns 40 anos, xa que en contadas ocasións teñen unha garantía 

de mais de 25 anos15, tomaremos este dato como referencia para os nosos cálculos): 
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O aforro anual calcúlase como a media do noso consumo nun ano multiplicado pola tarifa dos kWh en 

España recolleita na táboa 14  que é de     € kWh: 

                    €           €/ano 

                     
        €

      €    
                           

Tardariamos uns dez anos e medio en amortizar a instalación completa 

 

Sinalar que no cálculo do tempo que se necesita para amortizar a instalación non se tivo en 

conta a posible existencia de subvencións, de ata o 50% en Galicia para o fomento deste tipo 

de enerxías por parte do Inega16, e que poden abaratar a inversión, reducindo os anos de 

amortización a metade.  

 

6.- CONCLUSIÓNS 

Á pregunta que expoñemos: SERÍA POSIBLE TER UN FOGAR CON AUTONOMÍA ENERXÉTICA?, 

contéstase despois de recoller información e facer os cálculos e investigacións adecuadas, 

chegando as seguintes conclusións: 

1º Os prezos dos paneis fotovoltaicos están baixando nos derradeiros anos a unha 

velocidade moi alta, tal como amosa a Figura 7, e baixarán moito mais nun futuro 

próximo: 

 

Figura 7. Evolución dos prezos das instalacións fotovoltaicas e previsión ata o 205017 

 

2º O tempo estimado para a amortización da nosa instalación é de 10,53 anos, pero 

debemos ter en consideración que a vida útil dun panel solar é duns 25 anos.  

3º O 30 de xaneiro do 2018 apróbanse as bases reguladoras das subvencións para a 

creación, mellora e ampliación de pequenas infraestruturas para proxectos de 

enerxías renovables destinadas a particulares e cofinanciadas parcialmente co Fondo 

Europeo Agrícola de Desenrolo Rural16. Con estas subvencións, que poden chegar ata 

do 50%, o tempo requirido para amortizar a nosa inversión sería a metade do 

calculado no punto anterior. 
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Despois de investigar e reflexionar sobre este tema e sopesando os puntos expostos neste 

apartado, chegamos á conclusión de que a nosa hipótese está abalada suficientemente, incluso 

estimamos que se podería facer unha inversión maior para acadar beneficios e nun futuro 

poder concibir unha cooperativa entre os habitantes dunha aldea pequena de Oroso, como se 

está a facer noutros países como Alemaña18, e tratar de impedir que grandes corporacións 19, 

se fagan co negocio da enerxía fotovoltaica española. 

 

7.- NORMATIVA E LEXISLACIÓN  

A continuación detallamos a principal normativa europea e española actualizada que afecta ao 

sector das enerxías renovables, destacando os principais aspectos que regula cada unha delas: 

 

Directivas Europeas sobre Enerxías Renovables: 

 Diretiva 2009/28/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 23 de abril de 

2009, relativa ao fomento do uso da enerxía procedente de fontes renovables e 

pola que se modifican e se derrogan as Directivas 2001/77/CE e 2003/30/CE. 

Normativa Española (en vigor) sobre Enerxías Renovables: 

 Real Decreto 900/2015, de 9 de outubro, polo que se regulan as condicións 

administrativas, técnicas e tamén económicas das modalidades de subministro 

de enerxía eléctrica e de produción con autoconsumo. 

Polémico real decreto que grava as instalacións de autoconsumo, clasificadas en 

modalidade 1 e 2, e que supón a aplicación das peaxes de acceso (bautizadas 

coloquialmente como "impostos ao sol") e que tipifica como infracción moi grave o non 

rexistro das instalacións. Non afecta ás instalacións illadas, é dicir, non conectadas á rede 

eléctrica. 

 Real Decreto 110/2015, do 20 de febreiro, sobre residuos de aparatos eléctricos 

e tamén electrónicos. 

Este Real Decreto considera por primeira vez a los paneis fotovoltaicos como aparatos 

eléctricos e electrónicos e dispón a correcta xestión dos seus residuos cando chegan ao 

final da súa vida útil. 

 Real Decreto 413/2014, do 6 de xuño, polo que se regula a actividade de 

produción de enerxía eléctrica a partires de fontes de enerxía renovables, 

coxeración e residuos. 

Este Real Decreto, enmarcado dentro de la lei xeral do sector eléctrico, cuxo aspecto 

mais remarcalo é a reforma do sistema de incentivos que reciben as instalacións de 

enerxías renovables, de tal xeito que só as que no tiveran superado a vida útil 

establecida por lei (20 años para a eólica, 30 para a fotovoltaica e 25 para o resto) 

seguirán recibindo primas. Así mesmo establece os dereitos e obrigas das instalacións de 

produción de enerxía eléctrica a partires de fontes de enerxía renovables, a coxeración e 

residuos e regula a súa participación no mercado eléctrico. 

 Orde Ministerial IET/1045/2014, do 16 de xuño, pola que apróbanse os 

parámetros retributivos das instalacións tipo aplicables a determinadas 

instalacións de produción de enerxía eléctrica a partires de fontes de enerxía 

renovables, coxeración e residuos. 

 Lei 24/2013, do 26 de decembro, do Sector Eléctrico. 

http://www.boe.es/doue/2009/140/L00016-00062.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/10/pdfs/BOE-A-2015-10927.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/21/pdfs/BOE-A-2015-1762.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/10/pdfs/BOE-A-2014-6123.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/20/pdfs/BOE-A-2014-6495.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/27/pdfs/BOE-A-2013-13645.pdf
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No seu artigo 14.7 establece un procedemento de competencia competitiva para o 

establecemento dun réxime retributivo específico para o fomento da produción de 

enerxía a partires de fontes de enerxía renovables. Así mesmo, establece un réxime 

retributivo específico ás instalacións fotovoltaicas e tamén eólicas en territorios non 

peninsulares para favorecer a súa expansión, dado que nestes territorios o custo de 

xeración convencional é mais elevado que cas fontes renovables. 

 Real Decreto-lei 9/2013, do 12 de xullo, polo que se adoptan medidas urxentes 

para garantir a estabilidade financeira do sistema eléctrico. 

Aproba un novo réxime xurídico e económico para as instalacións de produción de 

enerxía eléctrica existentes a partir de fontes de enerxía renovables, coxeración e 

residuos. 

 Real Decreto-lei 2/2013, do 1 de febreiro, de medidas urxentes no sistema 

eléctrico e no sector financeiro. 

Suprime a opción de prezo de mercado mais prima, determinando a retribución con 

arranxo á tarifa de todas as instalacións do denominado réxime especial. 

 Real Decreto-lei 1/2012, do 27 de xaneiro, polo que se procede á suspensión 

dos procedementos de preasignación de retribución e á supresión dos 

incentivos económicos para novas instilacións de produción de enerxía eléctrica 

a partires da coxeración, fontes de enerxía renovables e residuos. 

 Real Decreto 1597/2011, do 4 de novembro, polo que se regulan os criterios de 

sostibilidade dos biocarburantes e biolíquidos, o Sistema Nacional de 

Verificación da sostibilidade e o dobre valor de algúns biocarburantes a efectos 

do seu cómputo. 

Establece as fontes de biomasa a partires das cales pódense obter biocarburantes e 

biolíquidos para que sexan considerados como sostibles e contribúan á redución de 

emisións de gases de efecto invernadoiro. 

 Lei 2/2011, do 4 de marzo, de Economía Sostible. 

Inclúe baixo os seus principios reitores a promoción das enerxías limpas, redución de 

emisións e redución de residuos, así como o aforro e la eficiencia enerxética. Tamén 

prolonga o prazo de percepción de retribución primada no caso de plantas fotovoltaicas. 

 Real Decreto-lei 6/2010, do 9 de abril, de medidas para o impulso da 

recuperación económica e o emprego. 

 Real Decreto-lei 14/2010, do 23 de decembro, polo que se establecen medidas 

urxentes para a corrección do déficit da tarifa do sector eléctrico. 

Limita as horas equivalentes de funcionamento de instalacións fotovoltaicas. 

 Real Decreto 1003/2010, do 5 de agosto, polo que se regula a liquidación da 

prima equivalente ás instalacións de produción de enerxía eléctrica de 

tecnoloxía fotovoltaica en réxime especial. 

Modificado na súa meirande parte dos seus artigos polo RD 413/2014. 

 Real Decreto-lei 6/2009, do 30 de abril, polo que se adoptan determinadas 

medidas no sector enerxético e apróbase o bono social. 

Creou o mecanismo de rexistro de preasignación de retribución para as instalacións do 

réxime especial, cuxa inscrición sería condición necesaria para o outorgamento dos 

dereitos económicos establecidos no derrogado Real Decreto 661/2007.  

http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/13/pdfs/BOE-A-2013-7705.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/02/pdfs/BOE-A-2013-1117.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/28/pdfs/BOE-A-2012-1310.pdf
http://www.cne.es/cne/doc/publicaciones/RD_1597_2011_bios.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/05/pdfs/BOE-A-2011-4117.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/13/pdfs/BOE-A-2010-5879.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/24/pdfs/BOE-A-2010-19757.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/08/06/pdfs/BOE-A-2010-12622.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/07/pdfs/BOE-A-2009-7581.pdf
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