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La Càtedra BP de la Universitat Jaume I 
organitza un seminari sobre refrigeració 
mitjançant energia solar tèrmica 
Durant el seminari s’han presentat els avantatges d’aquests sistemes, així com les 

barreres tecnològiques que cal superar 

La Càtedra BP de Medi Ambient Industrial de la Universitat Jaume I ha celebrat aquest 

divendres, 5 de novembre, el seminari «Aplicabilitat de sistemes de refrigeració activats per 

energia solar tèrmica», amb la participació com a ponent d’Alberto Ponce Mora, 

investigador predoctoral del centre d’investigació CMT-Motors Tèrmics de la Universitat 

Politècnica de València. 

L’actual preocupació per l’elevat cost de l’energia i l’impacte ambiental associat a la 

generació elèctrica han avivat l’interés per desenvolupar sistemes de refrigeració basats en 

energies netes que permeten reduir el consum i la factura energètica de llars i centres de 

treball. 
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Per la seua alta disponibilitat, especialment a Espanya, l’energia solar tèrmica presenta un 

alt potencial per a ser aprofitada en la producció de refrigeració mitjançant cicles 

termodinàmics activats per calor, que pot substituir o assistir els sistemes d’aire condicionat 

tradicionals. 

Durant el seminari s’han presentat els avantatges d’aquests sistemes, així com les barreres 

tecnològiques que cal superar perquè se n’aconseguisca una adopció massiva. 

La principal conclusió a la qual han arribat els experts del CMT Motors Tèrmics de la UPV, 

després d’estudiar la viabilitat d’aquesta mena de sistemes, és que «la implantació d’equips 

de refrigeració solar aconseguiria estalvis energètics a escala operacional en comparació 

amb els sistemes de refrigeració convencionals. No obstant això, al llarg de la vida útil del 

producte, el menor consum elèctric no compensaria l’elevada inversió inicial en 

equipament», segons ha explicat Alberto Ponce. 

No obstant això, els investigadors també obrin la porta a aconseguir equips econòmicament 

sostenibles a través de la integració amb sistemes de calefacció solar o la hibridació amb 

sistemes de refrigeració tradicionals. 

 

Aquest seminari, que ha comptat amb més de 40 persones inscrites, forma part del programa 

d’activitats de la Càtedra BP de Medi Ambient Industrial de l’UJI per a aquest curs 2021-

2022, i ha sigut la primera activitat després de la renovació del conveni el passat 21 

d’octubre. 

Sobre la Càtedra bp de Medi Ambient Industrial 



La Càtedra sorgeix per l’interés de BP Oil España i la Universitat Jaume I a proporcionar 

mecanismes per a facilitar la investigació i la divulgació en l’àmbit del medi ambient industrial, 

així com acostar el món de l’ensenyament a la realitat de la indústria. 

En el seu compromís amb el medi ambient, vol contribuir al benestar amb accions destinades 

a disseminar el coneixement i a fomentar la consciència ambiental. 

 


