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Com funciona l'energia solar 
tèrmica

L'energia solar tèrmica no genera 
electricitat, sinó que aprofita 
directament el sol per escalfar l'aigua 
que s'hagi d'emprar a cada casa. 
Significa un estalvi directe, perquè tota  
l'escalfor que és captada del sol és una 
energia que no cal consumir de 
l'electricitat, del gas o de la caldera.

Sense burocràcia ni alta fiscal

L'energia solar tèrmica no requereix de 
cap tramitació per donar-se d'alta fiscal 
com a productor d'energia. El sistema 
comença a aprofitar-se des del mateix 
moment en què la instal·lació queda 
enllestida.
Gran part dels tràmits habituals són més 
fàcils perquè la col·laboració entre els 
agents que formen part d'aquesta 
campanya optimitzen les gestions.

Amb finançament preferent
La iniciativa es pot beneficiar de crèdits 
preferents amb una línia d'estalvi ètic, a 
baix interès respecte de la mitjana del 
mercat. S'adjudica la instal·lació pel 
pressupost acceptat pel client i assumit 
per l'empresa instal·ladora, amb la qual 
cosa els costos queden acotats.

Amb disseny específic per a 
Menorca
S'ha construït un equip que té 
especialment en compte les condicions 
d'insolació, salinitat i vent de l'illa. 
Amb resistència demostrada a 
l'escalfament encara que l'aigua 
calenta no s'empri cada dia si els 
habitants de la casa s'absenten per 
motius de treball o de vacances.

Amb inspecció final
Quan la instal·lació es dóna per 
finalitzada, es du a terme una visita 
conjunta entre l'empresa instal·ladora i 
el GOB per verificar que tots els 
paràmetres de control funcionen 
adequadament.

Amb auditoria al cap d'un any
En haver passat un any de la posada en 
marxa de la instal·lació, es concerta 
una auditoria per mesurar l'estalvi real 
aconseguit amb cada equip, així com 
de la quantitat de CO2 equivalent que 
no s'haurà hagut d'emetre a 
l'atmosfera.

Amb períodes de garantia
Els equips instal·lats tenen uns 
terminis de garantia que permeten 
detectar, abans que finalitzin, 
qualsevol defecte present i, per tant, 
solucionar-ho sense costos.

Bo per a les persones, bo per a 
Menorca
La instal·lació d'equips d'escalfament 
d'aigua per energia solar és una 
inversió que beneficia les economies 
domèstiques, perquè redueix les 
factures de llum, de gas o de 
combustible, que presenten uns costos 
creixents.
També pot ajudar molt a dinamitzar les 
economies de les petites empreses 
locals d'instal·lació, que així poden 
mantenir la seva activitat productiva i 
beneficiar el seu entorn comercial i 
familiar.
L'aprofitament directe del sol és una 
contribució per disminuir la gran 
dependència que la nostra illa encara té 
dels combustibles fòssils contaminants. 
Aquest tipus d'energia no afecta els 
paratges naturals i ajuda a millorar la 
imatge turística de Menorca.

Petites actuacions que suposen 
grans avanços
El potencial de sol aprofitable a 
Menorca és molt considerable. Pensem 
que països més nòrdics, usen des de fa 
anys l'energia solar per escalfar l'aigua. 
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