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Resum 

En el present projecte pretén dimensionar la instal·lació de climatització d’un hotel rural situat 

a l’interior de l’illa de Mallorca, amb la finalitat d’oferir als clients unes condicions de confort 

el més òptimes possible. Aquesta instal·lació s’engloba dins el projecte de transformació 

d’una masia a hotel rural, per la qual cosa la seva fisonomia ve imposada en part per la 

construcció existent. 

En primer lloc, es realitzarà el càlcul de les necessitats tèrmiques dels recintes, utilitzant les 

característiques dels elements constructius, les imposicions de la normativa vigent i les 

condicions climàtiques més adverses, per a l’estiu i l’hivern. A continuació, es durà a terme 

un estudi tèrmic anual, que permetrà conèixer les necessitats tèrmiques en períodes intermedis 

i ajudarà a fer un disseny més correcte de la instal·lació. 

Una vegada conegudes  les necessitats   tèrmiques, s’escollirà la instal·lació que, apart de 

complir amb la normativa vigent, sigui capaç de vèncer les càrregues tèrmiques d’una manera 

eficient i respectuosa amb el medi ambient i amb el confort dels usuaris. S’ha optat per fer 

una instal·lació a quatre tubs, amb una sola bomba de calor de producció simultània de fred i 

calor. Es dimensionarà la xarxa hidràulica i els elements que hi ha de ser presents. 

S’escolliran aparells per a tractar tèrmicament l’aire exterior, així com fan-coils per mantenir 

dins els marges correctes la temperatura interior. També es durà a terme el dimensionat del 

sistema de conducció d’aire i dels elements de difusió i retorn. 

A continuació, amb la instal·lació de climatització definida, es presentaran dues opcions per al 

disseny del sistema de control, on es descriuran el funcionament i els elements que les 

formen. Per acabar, es realitza un pressupost de la instal·lació, així com un estudi d’impacte 

ambiental. 
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Glossari 

ACS: Aigua calenta sanitària.  

COP: De l’anglès Coefficient Of Performance (coeficient de rendiment). 

CTE: Codi Tècnic de l’Edificació. 

EER: De l’anglès Energy Efficiency Ratio (rati d’eficiència energètica). 

FCS: Factor de Calor Sensible. 

IDA: De l’anglès InDoor Air (Aire Interior). 

IT: Instrucció Tècnica. 

ODA: De l’anglès OutDoor Air (Aire Exterior). 

RITE:  Reglament de les Instal·lacions Tèrmiques als Edificis. 

TER: De l’anglès Total Energy Ratio (Rati total d’energia). 

UTA: Unitat de Tractament d’Aire. 
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1 Introducció 

1.1 Objectius del projecte 

L’objectiu principal del present projecte és fer un estudi de les necessitats tèrmiques d’un 

hotel rural format per varis edificis i dissenyar una instal·lació de climatització que sigui 

capaç de fer front a aquests requisits tèrmics, que compleixi amb la normativa vigent i que 

tingui una eficiència energètica elevada. A més, es plantejaran variants per al sistema de 

control de la climatització, de manera que aquesta sigui el més eficient possible. Es tindrà 

molt en compte l’impacte visual i ambiental, sobretot el soroll, que pugui tenir la instal·lació 

per poder assegurar el màxim confort als clients. 

 

1.2 Abast del projecte 

El projecte es centrarà en l’estudi de les necessitats tèrmiques de l’hotel rural, així com en 

l’evolució d’aquestes al llarg de l’any, per a poder fer un millor disseny de la instal·lació. Les 

instal·lacions dissenyades inclouran els equips frigorífics i la distribució del fluid refrigerant, 

També la conducció i la difusió de l’aire de climatització, així com l’extracció d’aquest per 

ser aprofitada per a la recuperació tèrmica.  

Les instal·lacions d’expulsió directa d’aire a l’exterior, com poden ser les dels banys o la 

cuina, no es contemplen en el present projecte. Tampoc el disseny d’equips per a la producció 

principal d’aigua calenta sanitària, que inclou la presència de col·lectors solars. 
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2 Dades inicials 

2.1 Situació i emplaçament. 

L’hotel rural està ubicat a un terreny format per les parcel·les 1362, 1368 i 1530 del polígon 3 

al terme municipal de Vilafranca de Bonany (Mallorca, Illes Balears). Aquests tres parcel·les 

limiten amb altres terrenys rústics i amb la carretera secundària Ma-5110, per la qual es té 

accés als edificis. Aquest accés s troba al km 3,4 de dita carretera, que uneix la Ma-15 

(carretera Palma – Manacor) i el nucli urbà de Felanitx. 

2.2 Descripció 

Tres edificis diferents formen la part habitable de l’hotel, els quals només tenen planta baixa.  

Existeix un altre petita edificació, en la que només hi ha un magatzem i una sala 

d’instal·lacions, per la qual cosa ja no s’ha tingut en compte a l’hora de calcular les 

superfícies, ja que no s’han de climatitzar aquests dos recintes.  També hi ha una planta 

soterrani a sota de la piscina, però tampoc s’ha tingut en compte ja que està ocupada per la 

sala de màquines de la piscina. 

L’edifici 1, el que té la major superfície, està format per la majoria d’habitacions. En aquest 

edifici també s’hi pot trobar la recepció, l’administració i la sala d’estar, així com una sala de 

reunions i un bany. 

En l’edifici 2, el segon en quant a superfície, s’hi pot trobar la zona del restaurant, que 

comprèn la pròpia sala destinada a restaurant, la cuina i els banys (homes, dones i 

minusvàlids), així com el distribuïdor entre restaurant i banys. També es pot trobar en aquest 

edifici una zona dedicada la pràctica esportiva, formada per un petit gimnàs i una sala annexa, 

vestidors, tant femení com masculí, dues sales d’hidromassatge i un passadís. A part dels 

recintes citats, existeix un bany al que es pot accedir des de l’exterior. 

Per últim, l’edifici 3, el més petit, està format per tres habitacions. 

2.2.1 Quadre de superfícies 

Per tal de comprendre millor la distribució dels edificis, s’ha realitzat una taula de superfícies, 

presentada a continuació: 
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Recinte Superfície  (m2) Volum net (m3) Alçada (m)
Passadís habs. 01-04 11,1 37,6 3,38
Habitació 01 26,8 88,3 3,30
Habitació 02 29,0 95,2 3,28
Habitació 03 29,8 97,8 3,28
Habitació 04 27,6 90,9 3,30
Habitació 05 30,8 85,8 2,78
Habitació 06 32,4 104,0 3,21
Habitació 07 28,5 92,5 3,24
Habitació 08 28,9 92,3 3,20
Habitació 09 29,1 92,9 3,19
Habitació 10 29,0 88,8 3,06
Habitació 11 28,9 88,6 3,06
Habitació 12 28,8 88,6 3,06
Habitació 13 27,3 83,7 3,06
Habitació 14 29,1 93,3 3,21
Habitació 15 34,1 107,9 3,16
Habitació 16 32,1 101,9 3,17
Habitació 17 29,3 91,3 3,11
Habitació 18 29,2 90,6 3,10
Recepció 20,6 64,8 3,14
Administració 6,8 20,4 3,02
Sala d'Estar 35,9 115,1 3,20
Sala de Reunions 34,5 109,2 3,17
Bany Comú 5,4 18,5 3,41
Guarda maletes 2,9 9,8 3,38
Cambra d'instal·lacions 1,5 5,3 3,48
Restaurant 206,0 778,6 3,68
Cuina 57,6 173,5 3,01
Bany Homes Restaurant 3,2 12,9 4,00
Bany Dones Restaurant 3,1 12,1 3,85
Bany Minusvàlids Rest. 4,1 15,1 3,68
Bany Exterior 2,8 11,1 3,93
Distribuïdor Restaurant 4,2 16,6 3,93
Gimnàs 14,6 43,5 2,99
Annex Gimnàs 5,3 19,7 3,68
Vestuari Masculí 4,8 15,5 3,20
Vestuari Femení 4,8 14,4 2,99
Hidromassatge 1 6,2 18,5 2,99
Hidromassatge 2 6,2 18,5 2,99
Passadís Gimnàs 8,8 26,5 3,03
Habitació 19 26,8 94,4 3,52
Habitació 20 26,3 95,1 3,61
Habitació 21 39,8 115,0 2,89

Edifici 
1

Edifici 
2

Edifici 
3

Taula 2.2.1: Superfícies i volums dels recintes  
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S’ha de dir que la superfície considerada és la útil de cada recinte, sense tenir en compte 

parets interiors dels recintes. Es presenta una taula resum per poder observar les diferencies 

entre edificis: 

Superfície  (m2)
Edifici 1 649,4
Edifici 2 331,7
Edifici 3 92,9

TOTAL 1074,0

Taula 2.2.2: Superfícies dels edificis  

També s’adjunta un esquema conceptual de la col·locació dels edificis i de la piscina: 

 
Figura 2.2.1: Esquema de col·locació dels edificis 

 

2.3 Estat actual 

En una fase anterior, es va reformar l’antiga masia situada en els terrenys citats al l’apartat 

2.1,  per poder fer la transformació a hotel rural. Es varen portar a terme una sèrie 

d’intervencions, com la restauració de la façana, la millora dels tancaments exteriors i tots els 

esforços estructurals necessaris per tal de deixar els espais en condicions per poder  realitzar 

la reforma interior.  
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3 Càlcul de les necessitats tèrmiques 

En el càlcul de les necessitats tèrmiques dels edificis es contemplen tots els paràmetres 

convenients i normatives que afecten als càlculs. En aquest capítol es defineixen les 

necessitats tèrmiques, tan a l’estiu com a l’ hivern, utilitzant les dades que apareixen en 

cadascun dels apartats. 

 

3.1 Normativa i reglamentació 

Per a la confecció del càlcul i disseny de climatització del present projecte, s’han seguit les 

següents normatives i reglamentacions: 

• RITE. Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis, R.D. 1027/2007 de 20 de 
Juliol de 2007 i les seves IT (Instruccions Tècniques)  complementàries.
• Decret 57/2010 de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia del Govern de les 
Illes Balears, de 16 d’abril, pel qual es despleguen i complementen diverses 
disposicions reglamentàries establertes en el R.D. 1027/2007.
• Document bàsic DB HE "Ahorro energético" del CTE (Codi Tècnic de l'Edificació).
• Document bàsic DB SI "Seguridad en caso de incendio" del CTE.
• Reglament d'Equips a Pressió,  R.D. 2060/2008 de 12 de Desembre de 2008 i les 
seves Instruccions Tècniques complementàries.
• Reglament de Seguretat per a Plantes i Instal·lacions Frigorífiques i les seves 
Instruccions Tècniques complementàries. 
• Normes UNE d'obligat compliment 
• Recomanacions de les Entitats d’Inspecció i Control (EIC). 
• Recomanacions de les Companyies Subministradores 
• Llei 42/2010, de 30 de Desembre, per la que es modifica la Llei 28/2005, de mesures 
sanitàries enfront al tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum 
i la publicitat dels productes del tabac.

Taula 3.1.1: Normatives i reglamentacions  

 

3.2  Paràmetres constructius i d’utilització 

A continuació, es defineixen les característiques de la construcció i del seu ús que afecten al 

càlcul de les necessitats tèrmiques. 
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3.2.1 Transmissions de tancaments 

Segons els detalls constructius, s’han arribat a determinar els coeficients de transmissió 

següents: 

 

Tancament

Mur exterior aïllat

Coberta

Terra
Vidre doble amb 
cambra d'aire

Envà

Porta

Coeficient de 

transmissió [W/(m2·K)]

Taula 3.2.1: Coeficients de transmissió

0,50

0,40

0,51

3,00

2,10

2,20

 

Com es pot observar, els coeficients de transmissió tenen un valor bastant baix. Això es degut 

a que en el projecte de reforma anteriorment citat es va voler donar un estalvi d’energia major 

millorant al màxim l’aïllament dels tancaments exteriors, dintre de les possibilitats de l’edifici 

i els materials dels que es disposava. 

3.2.2 Locals a tractar 

S’han considerat com a locals a tractar la totalitat dels recintes dels tres edificis, exceptuant el 

guarda maletes, la cambra de comptadors i la cuina. En canvi, es climatitzaran els banys d’ús 

comú, així com els vestuaris del gimnàs, per donar als clients una major sensació de confort. 

 

3.3 Paràmetres geogràfics i climàtics 

Serà important definir tan els paràmetres geogràfics com els climatològics que afecten a la 

construcció, ja que seran part important en els càlculs. 



 

 

17 Estudi i control de la climatització d’un hotel rural a Mallorca 

3.3.1 Localització i alçada 

Encara que la longitud no afecti, la latitud geogràfica dels edificis si que afectarà a la quantitat 

de radiació solar. En aquest cas és de 39º Nord, encara que per efectes pràctics, s’arrodonirà a 

40º Nord. 

Pel que fa a l’alçada sobre el nivell del mar, influirà en el càlcul de les propietats 

psicomètriques de l’aire. L’alçada és de 40 metres, encara que pels càlculs es prendrà com a 

zero, ja que la diferència és mínima. 

 

3.3.2 Condicions interiors i exteriors 

Les condicions exteriors de càlcul són les obtingudes de la norma UNE 100014. Les 

condicions interiors venen estipulades per la IT 1.4.1.1 del RITE. A continuació, es poden 

observar els valors de les citades condicions: 

 

Temperatura seca Estiu 30,7 ºC
Humitat relativa Estiu 70 %
Temperatura seca Hivern 0,23 ºC
Humitat relativa Hivern 85 %

Temperatura seca Estiu 24 ºC
Humitat relativa Estiu 50 %
Temperatura seca Hivern 21 ºC
Humitat relativa Hivern 50 %

CONDICIONS EXTERIORS

Taula 3.3.2.1: Condicions exteriors de càlcul.

CONDICIONS INTERIORS

Taula 3.3.2.2: Condicions interiors de càlcul  

Tots els recintes tindran les mateixes condicions interiors de càlcul, menys els dos 

hidromassatges, on les condicions interiors seran una temperatura de 30ºC i una humitat del 

60% a qualsevol època de l’any, degut a que es tracta  d’un recinte de tractament termal. 
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3.4 Ventilació 

Segons  RITE aprovat, i la seva instrucció tècnica complementaria “IT 1.1.4.2 Exigència de 

qualitat de l’aire interior” per al manteniment d’una qualitat acceptable de l’aire en els 

recintes ocupats, es consideraran els criteris indicats en la norma UNE-EN 13779 en funció 

del tipus de local. A continuació, es descriuen els nivells de qualitat d’aire interior (IDA) per a 

cada tipus de recinte: 

 

Categoria
IDA 1                        

(aire d'òptima qualitat)

IDA 2                        
(aire de bona qualitat)

IDA 3                        
(aire de qualitat mitja)

IDA 4                        
(aire de baixa qualitat)

Ús del local
Hospitals, clíniques, laboratoris, 
guarderies.

Oficines, residències (locals comuns 
d'hotels i similars), sales de lectura, 
museus, sales de tribunals, aules 
d'ensenyament i asimilables i piscines.

Edificis comercials, cinemes, sales d'actes, 
habitacions d'hotels i similars, restaurants, 
cafeteries, bars, sales de festes, gimnasos, 
locals per a l'esport i sales d'ordinadors.

    Taula 3.4.1: Categoria d'aire interior segons ús del local. Font: RITE  

 

Segons la mateixa instrucció tècnica, cada nivell de qualitat d’aire té un cabdal d’aire exterior 

per persona associat: 

 

(l/s) (m3/h)
IDA 1 20 72
IDA 2 12,5 45
IDA 3 8 28,8
IDA 4 5 18

Categoria 
d'aire interior

Cabal de ventilació

Taula 3.4.2: Cabals de ventilació. Font: RITE  
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L’apartat C de la IT 1.1.4.2.3 esmenta que els cabals de ventilació als recintes han de ser com 

a mínim el doble de grans que els estipulats a la Taula 3.4.2 en els locals on estigui permès 

fumar. Degut a l’entrada en vigor , el 2 de Gener de 2011 de la Llei Antitabac (Llei 42/2010, 

citada a la Taula 3.1), la propietat va decidir que no estaria permès fumar en cap dels recintes 

que conformen l’hotel, ni tan sols a les habitacions.  

També s’ha de recalcar que els valors de la Taula 3.4.2 són per a recintes on l’activitat 

metabòlica dels ocupants sigui propera als 1,2 met. En els recintes on l’activitat metabòlica 

sigui major, s’ha d’augmentar el cabal de ventilació proporcionalment a l’augment d’activitat. 

Així, al gimnàs, a l’annex del gimnàs, i als vestuaris, on l’activitat metabòlica serà d’ 

aproximadament 4 met, el cabal de ventilació per ocupant serà 3,25 vegades més gran que el 

que correspondria segons la Taula 3.4.2. 

 

A més, hi ha recintes on l’ocupació humana no és permanent, com poden ser els passadissos. 

D’aquesta categoria s’ha exclòs el distribuïdor del restaurant, ja que, a part de que no gaudeix 

de separació física amb el restaurant, es pot convertir en la zona d’espera dels usuaris dels 

banys, i per això, s’ha decidit que tindrà la mateixa categoria d’aire interior que el restaurant. 

Per als locals d’ocupació humana no permanent, el RITE recomana utilitzar el mètode de 

cabal d’aire per unitat de superfície: 

 

l/(s·m2) m3/(h·m2)

IDA 1 No aplicable
IDA 2 0,83 2,988
IDA 3 0,55 1,98
IDA 4 0,28 1,008

Categoria 
d'aire interior

Cabal de ventilació

Taula 3.4.3: Cabals de ventilació per superfície. Font: RITE  

 

A continuació, es detallen les qualitats d’aire interiors adequades a cada recinte, així com la 

seva màxima ocupació i el cabal d’aire exterior necessari: 
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Recinte Categoria Ocupació màxima Cabal Total (m3/h)

Passadís habitacions 01-04 IDA 2 - 33,31
Habitació 01 IDA 3 2 57,6
Habitació 02 IDA 3 2 57,6
Habitació 03 IDA 3 2 57,6
Habitació 04 IDA 3 2 57,6
Habitació 05 IDA 3 2 57,6
Habitació 06 IDA 3 2 57,6
Habitació 07 IDA 3 2 57,6
Habitació 08 IDA 3 2 57,6
Habitació 09 IDA 3 2 57,6
Habitació 10 IDA 3 2 57,6
Habitació 11 IDA 3 2 57,6
Habitació 12 IDA 3 2 57,6
Habitació 13 IDA 3 2 57,6
Habitació 14 IDA 3 2 57,6
Habitació 15 IDA 3 2 57,6
Habitació 16 IDA 3 2 57,6
Habitació 17 IDA 3 2 57,6
Habitació 18 IDA 3 2 57,6
Recepció IDA 2 4 180
Administració IDA 2 1 45
Sala d'Estar IDA 2 8 360
Sala de Reunions IDA 2 12 540
Bany Comú IDA 3 2 57,6
Restaurant IDA 3 140 4032
Bany Homes Restaurant IDA 3 2 57,6
Bany Dones Restaurant IDA 3 2 57,6
Bany Minusvàlids Restaurant IDA 3 1 28,8
Bany Exterior IDA 3 2 57,6
Distribuïdor Restaurant IDA 3 2 57,6
Gimnàs IDA 3 3 280,8
Annex Gimnàs IDA 3 2 187,2
Vestuari Masculí IDA 3 2 187,2
Vestuari Femení IDA 3 2 187,2
Hidromassatge 1 IDA 2 3 135
Hidromassatge 2 IDA 2 3 135
Passadís Gimnàs IDA 2 - 26,28
Habitació 19 IDA 3 2 57,6
Habitació 20 IDA 3 2 57,6
Habitació 21 IDA 3 2 57,6

7855,4

E
d
i
f
i
c
i
 
1

E
d
i
f
i
c
i
 
2

Edif
ici 3

TOTAL

Taula 3.4.4: Cabal de ventilació per a cada recinte  
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3.5 Resultats de càlcul 

Els càlculs de càrregues tèrmiques es realitzen, amb l’ajuda del software CYPE Instal·lacions 

2011. Els resultats es presenten a continuació. 

Resultats de necessitats de refrigeració 

Recinte Sens. Lat. Total FCS Sens. Lat. Total Sens. Lat. Total

Passadis habs. 01-04 0,82 0,24 1,06 0,77 0,04 0,27 0,31 0,86 0,51 1,37
Habitació 01 1,09 0,07 1,16 0,94 0,10 0,48 0,58 1,19 0,55 1,74
Habitació 02 1,37 0,07 1,44 0,95 0,10 0,48 0,58 1,47 0,55 2,02
Habitació 03 1,40 0,07 1,47 0,95 0,10 0,48 0,58 1,50 0,55 2,05
Habitació 04 1,11 0,07 1,18 0,94 0,10 0,48 0,58 1,21 0,55 1,76
Habitació 05 1,25 0,07 1,32 0,95 0,02 0,46 0,48 1,27 0,53 1,80
Habitació 06 1,41 0,07 1,48 0,95 0,10 0,48 0,58 1,51 0,55 2,06
Habitació 07 1,36 0,07 1,43 0,95 0,10 0,48 0,58 1,46 0,55 2,01
Habitació 08 1,30 0,07 1,37 0,95 0,02 0,46 0,48 1,32 0,53 1,84
Habitació 09 1,13 0,07 1,20 0,94 0,10 0,48 0,58 1,23 0,55 1,78
Habitació 10 1,38 0,07 1,45 0,95 0,10 0,48 0,58 1,48 0,55 2,03
Habitació 11 1,38 0,07 1,45 0,95 0,10 0,48 0,58 1,48 0,55 2,03
Habitació 12 1,09 0,07 1,16 0,94 0,10 0,48 0,58 1,19 0,55 1,74
Habitació 13 1,07 0,07 1,14 0,94 0,10 0,48 0,58 1,17 0,55 1,72
Habitació 14 1,50 0,07 1,56 0,96 0,10 0,48 0,58 1,60 0,55 2,15
Habitació 15 1,32 0,07 1,39 0,95 0,02 0,46 0,48 1,34 0,53 1,87
Habitació 16 1,42 0,07 1,49 0,95 0,10 0,48 0,58 1,53 0,55 2,07
Habitació 17 1,19 0,07 1,26 0,94 0,10 0,48 0,58 1,29 0,55 1,84
Habitació 18 1,22 0,07 1,29 0,95 0,10 0,48 0,58 1,32 0,55 1,87
Recepció 1,02 0,24 1,26 0,81 0,35 1,54 1,89 1,37 1,78 3,15
Administració 0,67 0,06 0,73 0,92 0,02 0,36 0,37 0,69 0,42 1,11
Sala d'Estar 2,24 0,28 2,52 0,89 0,64 2,99 3,63 2,88 3,27 6,15
Sala de Reunions 1,68 0,42 2,10 0,80 1,06 4,61 5,66 2,74 5,02 7,76
Bany Comú 0,25 0,07 0,32 0,78 0,12 0,48 0,60 0,37 0,55 0,92
Restaurant 19,96 11,04 31,01 0,64 7,89 34,39 42,28 27,85 45,43 73,29
Bany Homes Rest. 0,36 0,07 0,43 0,84 0,11 0,49 0,60 0,47 0,56 1,03
Bany Dones Rest. 0,35 0,06 0,40 0,85 0,11 0,49 0,60 0,46 0,55 1,01
Bany Minusvàlids 0,31 0,03 0,35 0,90 0,05 0,24 0,29 0,36 0,27 0,64
Bany Exterior 0,46 0,07 0,53 0,87 0,11 0,49 0,60 0,57 0,56 1,14
Distribuidor 0,42 0,06 0,48 0,87 0,10 0,48 0,58 0,52 0,54 1,06
Gimnàs 2,90 0,81 3,71 0,78 0,55 2,39 2,94 3,45 3,21 6,66
Annex Gimnàs 0,67 0,54 1,21 0,55 0,37 1,60 1,96 1,03 2,14 3,17
Vestuari Masculí 0,55 0,50 1,05 0,52 0,37 1,60 1,96 0,92 2,10 3,01
Vestuari Femení 0,51 0,58 1,09 0,47 0,37 1,60 1,96 0,87 2,183,05
Passadís Gimnàs 0,89 0,24 1,13 0,79 0,05 0,22 0,26 0,93 0,461,39
Habitació 19 1,37 0,07 1,44 0,95 0,10 0,48 0,58 1,47 0,55 2,02
Habitació 20 1,47 0,07 1,54 0,95 0,10 0,48 0,58 1,58 0,55 2,12
Habitació 21 1,38 0,07 1,45 0,95 0,02 0,46 0,48 1,40 0,53 1,93

61,3 16,8 78,0 14,1 64,2 78,3 75,4 80,9 156,3TOTAL

Taula 3.5.1: Necessitats tèrmiques a l'estiu

Càrrega Interna (kW) Càrrega Ventilació 
(kW)

Càrrega Total (kW)

Edifici 
1

Edifici 
2

Edifici 
3
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Resultats de necessitats de calefacció 

Recinte
Càrrega Interna 

(kW)
Càrrega 

Ventilació (kW)
Càrrega Total 

(kW)

Passadis habs, 01-04 1,76 0,22 1,98
Habitació 01 1,66 0,38 2,05
Habitació 02 1,85 0,38 2,23
Habitació 03 2,10 0,38 2,48
Habitació 04 1,87 0,38 2,26
Habitació 05 1,58 0,38 1,97
Habitació 06 2,15 0,38 2,53
Habitació 07 1,87 0,38 2,26
Habitació 08 1,84 0,38 2,22
Habitació 09 1,97 0,38 2,36
Habitació 10 1,92 0,38 2,30
Habitació 11 1,90 0,38 2,28
Habitació 12 1,94 0,38 2,32
Habitació 13 1,83 0,38 2,22
Habitació 14 2,19 0,38 2,57
Habitació 15 2,07 0,38 2,45
Habitació 16 2,08 0,38 2,46
Habitació 17 1,67 0,38 2,06
Habitació 18 1,78 0,38 2,16
Recepció 1,53 1,20 2,73
Administració 0,79 0,30 1,09
Sala d'Estar 2,10 2,40 4,50
Sala de Reunions 2,14 3,60 5,74
Bany Comú 0,82 0,38 1,20
Restaurant 7,71 26,87 34,58
Bany Homes Rest, 0,60 0,38 0,98
Bany Dones Rest, 0,67 0,38 1,05
Bany Minusvàlids Rest. 0,73 0,19 0,93
Bany Exterior 0,65 0,38 1,03
Distribuidor Restaurant 0,78 0,38 1,16
Gimnàs 1,33 1,87 3,20
Annex Gimnàs 0,77 1,25 2,02
Vestuari Masculí 0,66 1,25 1,91
Vestuari Femení 0,75 1,25 1,99
Hidromassatge 1 1,05 1,29 2,34
Hidromassatge 2 1,04 1,29 2,33
Passadís Gimnàs 1,19 0,18 1,36
Habitació 19 1,97 0,38 2,35
Habitació 20 1,96 0,38 2,34
Habitació 21 2,04 0,38 2,42

67,31 53,12 120,43

Edifici 
1

Edifici 
2

Edifici 
3

TOTAL

Taula 3.5.2: Necessitats tèrmiques a l'hivern  

Els fulls de necessitats tèrmiques corresponents a cada recinte es poden trobar a l’annex B, 

per si es considera necessària la seva consulta.  
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4 Estudi tèrmic anual 

Les necessitats tèrmiques de cada recinte calculades anteriorment serveixen per saber quina 

haurà de ser la demanda de potència, frigorífica o calorífica, en situacions no massa habituals, 

gairebé extremes. Un punt  interessant és conèixer l’evolució d’aquestes necessitats tèrmiques 

al llarg de l’any, encara que sigui de manera aproximada per gaudir de més informació a 

l’hora de escollir el tipus d’instal·lació, així com una orientació en quant a consum energètic. 

Per poder dur a terme aquest estudi tèrmic, serà necessari obtenir dades meteorològiques 

fiables de la zona, així com dissenyar una metodologia de càlcul senzilla però eficient i que es 

pugui utilitzar en tots els recintes, tenint en compte els usos de cadascun. 

4.1 Dades  meteorològiques 

L’obtenció de dades meteorològiques ha tingut una petita dificultat, ja que les estacions 

meteorològiques públiques més properes a l’emplaçament de l’hotel rural són de recent 

incorporació i compten amb una escassa base estadística. Per això, s’ha hagut de recórrer a 

l’estació del nucli urbà de Felanitx, de propietat privada, però amb dades fiables, ja que són 

utilitzades per la televisió autonòmica balear. 

Els registres de la citada estació, es remunten al gener del 2008. Aquestes dades es recullen en 

fulls estadístics mensuals, que es poden consultar a la plana web de l’estació[6], dels que 

s’extreuen les temperatures mensuals. Les temperatures màxima i mínima fan referència a les 

mitjanes mensuals, no a les extremes: 

Mínima Màxima Mitjana Mínima Màxima Mitjana Mínima Màxima M itjana

Gener 9,8 15,3 12,4 8,7 13,7 11,2 7,6 12,4 10,0
Febrer 9,4 15,4 12,4 8,3 13,6 10,8 7,7 13,3 10,5
Març 9,8 16,4 13,0 9,7 16,0 12,7 8,1 14,5 11,3
Abril 12,6 18,9 15,5 12,2 17,7 14,8 10,7 17,6 14,0
Maig 15,2 21,1 18,0 16,7 24,4 20,3 13,3 20,8 16,9
Juny 18,6 24,9 21,6 20,2 27,7 23,7 17,2 24,7 21,0
Juliol 21,17 28,3 24,5 23,1 30,2 26,4 21,5 29,2 25,3
Agost 21,8 28,9 25,1 23,1 30,0 26,4 21,2 28,4 24,5
Setembre 20,5 26,8 23,1 20,1 25,6 22,7 18,4 25,1 21,5
Octubre 17 21,7 19,4 17,3 22,5 19,8 14,8 21,0 17,8
Novembre 11,6 16,2 13,9 12,7 17,9 15,7 11,0 16,4 13,6
Desembre 8,9 13,9 11,4 9,7 14,7 12,1 7,8 13,6 10,7

Temperatura 2008 (ºC) Temperatura 2009 (ºC) Temperatura 2010 (ºC)

Taula 4.1.1: Temperatures mitjanes mensuals, període 2008-2010  
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 De la mateixa manera, s’extreuen les humitats relatives: 

Mínima Màxima Mitjana Mínima Màxima Mitjana Mínima Màxima M itjana

Gener 32 79,8 54,6 33,7 76,1 54,0 67,0 92,3 81,1
Febrer 29,4 72,4 50,1 22,5 63,7 40,4 60,8 94,1 79,6
Març 20,4 70,5 40,7 24,9 73,6 46,1 54,0 92,5 77,2
Abril 19,7 67,9 39,2 22,8 81,7 48,4 54,7 92,7 78,4
Maig 24,5 78,1 47,9 15,7 67,2 36,6 49,3 92,4 72,3
Juny 21,7 75,2 45,4 14,8 69,3 35,5 47,9 87,7 69,1
Juliol 18,3 70,0 38,2 16,1 69,7 39,1 47,5 87,7 68,9
Agost 19 66,9 37,0 16,6 73,3 40,2 49,0 86,2 69,5
Setembre 21,6 69,8 43,7 23,3 71,6 47,8 55,5 88,5 74,5
Octubre 32 81,3 58,3 21,7 64,6 42,6 58,8 89,8 76,7
Novembre 28,4 78,8 49,0 55,3 90,8 76,4 60,1 89,1 76,5
Desembre 33,7 73,8 54,0 67,1 93,0 82,7 62,9 90,2 78,2

Humitat Rel. 2008 (%) Humitat Rel. 2009 (%) Humitat Rel. 2010 (%)

Taula 4.1.2: Humitats relatives mitjanes mensuals, període 2008-2010  

Ara, s’han d’escollir les dades que s’utilitzaran a l’estudi. Pel que fa a les temperatures, s’ha 

decidit fer la mitjana de les màximes i mínimes de cada mes. Per a les humitats relatives, en 

canvi, s’ha decidit només utilitza les de l’any 2010. Això és per una senzilla raó: el propietari 

de l’estació va informar de que l’ higròmetre no tenia un bon funcionament  i va ser substituït 

a finals de 2009. Es pot veure clarament que les dades de 2010 tenen uns valors més raonables 

que les dels altres anys. Finalment, la selecció de temperatures i humitats és la següent: 

Mínima Màxima Mitjana Mínima Màxima Mitjana

Gener 8,7 13,8 11,2 67,0 92,3 81,1
Febrer 8,5 14,1 11,2 60,8 94,1 79,6
Març 9,2 15,6 12,3 54,0 92,5 77,2
Abril 11,8 18,1 14,8 54,7 92,7 78,4
Maig 15,1 22,1 18,4 49,3 92,4 72,3
Juny 18,7 25,8 22,1 47,9 87,7 69,1
Juliol 21,9 29,2 25,4 47,5 87,7 68,9
Agost 22,0 29,1 25,3 49,0 86,2 69,5
Setembre 19,7 25,8 22,4 55,5 88,5 74,5
Octubre 16,4 21,7 19,0 58,8 89,8 76,7
Novembre 11,8 16,8 14,4 60,1 89,1 76,5
Desembre 8,8 14,1 11,4 62,9 90,2 78,2

Temperatura (ºC) Humitat Relativa (%)

Taula 4.1.3: Temperatures i humitats seleccionades per a l'estudi  
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Per acabar, també és necessari obtindre el nombre de dies de pluja mensuals: 

2008 2009 2010 Mitjana
Probabilitat 
Precipitació

Gener 9 14 15 12,7 0,41
Febrer 5 6 14 8,3 0,30
Març 9 6 5 6,7 0,22
Abril 6 12 10 9,3 0,31
Maig 14 3 8 8,3 0,27
Juny 5 0 4 3,0 0,10
Juliol 1 0 1 0,7 0,02
Agost 0 1 5 2,0 0,06
Setembre 5 11 9 8,3 0,28
Octubre 12 5 14 10,3 0,33
Novembre 15 6 15 12,0 0,40
Desembre 12 16 14 14,0 0,45

Taula 4.1.4: Dies de pluja i probabilitat de precipitació mensuals  

La columna “Probabilitat Precipitació” fa referència a la fracció que representa la mitjana de 

dies de pluja mensuals sobre el total de dies de cada mes. 

 

4.2 Metodologia de càlcul 

Un calcular, aproximadament, l’energia tèrmica mensual necessària. L’altre objectiu de 

l’estudi és mostrar l’evolució de la càrrega tèrmica a cadascun dels recintes en un dia promig 

de cada mes, per la qual cosa es divideix el dia en  dotze períodes de dues hores de durada 

cadascun. S’agafaran, com es veurà més endavant, les hores parells del dia com a inici 

d’aquests períodes. Cal dir que al tractar-se d’una aproximació a la realitat, no se separarà la 

potència entre sensible i latent, es tindrà en compte la suma d’ambdues. En els següents 

subapartats es descriu com es durà a terme aquesta tasca. 

 

4.2.1 Disseny del Full de Càlcul de càrregues diàries. 

Abans de descriure el procediment que és durà a terme per fer l’estudi, interessa reflectir-ho 

de la millor manera possible. A continuació es presenta la forma que tindrà el full de càlcul 

que s’utilitzarà: 
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Mes Tmin Tmax Tm Tcalc.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

T(ºC) 10,2 9,2 8,7 9,2 10,2 11,3 12,3 13,3 13,8 13,3 12,3 11,3

NE 0 0 0 0 37 28 34 28 9 0 0 0

NO 0 0 0 0 9 28 34 28 37 0 0 0

SE 0 0 0 0 342 491 364 85 9 0 0 0
SO 0 0 0 0 9 85 364 491 342 0 0 0

1-TRANSMISSIÓ Sup. (m2)
U 

(W/m 2·K)

Mur 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Coberta 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vidre 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Porta exterior 0 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Envà 0 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Porta interior 0 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2-RADIACIÓ Sup. (m 2) Fs

NE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

U. Pot./U 
(W)3- OCUPACIÓ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4- IL·LUMINACIÓ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5- APARELLS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ocup.
Cabal/  
ocup.   
(m3/h)6- VENTILACIÓ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prob. 
Pluja

TOTAL INTERIOR

TOTAL

Taula 4.2.1: Full de càlcul diari  

 

 

Primer, s’ha de dir que la Taula 4.2.1 es una versió de mida reduïda, ja que les dimensions de 

l’original no li permetien la cabuda en aquestes pàgines. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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En segon lloc, es pot veure que el full té vàries zones ben diferenciades. La descripció de 

cadascuna és la següent: 

1- Dades del mes d’estudi. Hi ha els valors de temperatura màxima, mínima, mitjana i de 

càlcul, així com la probabilitat de precipitació. 

2- Dades de l’evolució horària de la temperatura i la radiació solar, per al mes d’estudi. 

El mode en que la temperatura evoluciona durant el dia serà descrita en el proper 

subapartat. 

3- Càlcul de la potència de transmissió 

4- Càlcul de l’aportació de calor per radiació solar. 

5- Càlcul de diferents aportacions de calor internes 

6- Total de càrrega interior. Si la càrrega resulta negativa, la cel·la tindrà fons blau, 

indicant que es necessita calefacció. En cas que sigui positiva, la cel·la tindrà fons 

vermell i indicarà que es necessita refrigeració. 

7- Càlcul de l’aportació de la ventilació. 

8- Total de càrrega per al recinte. La cel·la corresponent pot tenir dos colors, d’igual 

manera que la del punt 6 anterior. 

S’haurà de completar un full de càlcul de cada un dels 40 recintes per a cada mes de l’any. En 

total, s’arribaran a tenir  480 fulls complimentats. En els pròxims subapartats es descriu la 

manera en que s’han fet els diferents càlculs presents a la llista anterior. 

 

4.2.2 Transmissió a través dels tancaments. 

Primer de tot caldrà fixar com evolucionarà la temperatura exterior al llarg del dia. Per això, 

s’utilitzaran les dades de la Taula 4.1.3 i la següent equació: 

�� � ���� � ����	 
 ����� · ��                                             �Eq. 4.2.2.1�  

���	, ����: Temperatures màxima i mínima del mes corresponent (Taula 4.1.3) 

��:  Factor de temperatura a l’hora i 

��: Temperatura exterior a l’hora i 
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S’ha assignat la temperatura màxima a les quatre de la tarda, i la mínima, a les quatre de la 

matinada. Això es fa per poder tenir un repartiment uniforme de temperatures durant el dia. 

Aquests són els valors que agafarà el factor de temperatura : 

Hora 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
X 0,3 0,1 0 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1 0,9 0,7 0,5

Taula 4.2.2.1:  Valors del factor de temperatura  

També caldrà saber la temperatura interior de càlcul, que serà diferent depenent del mes: 

Tinterior  de càlcul

21 ºC Gener Febrer Març Abril Maig Novembre Desembre

24 ºC Juny Juliol Agost Setembre

Taula 4.2.2.2: Temperatura interior de càlcul per als diferents mesos  

Per calcular la potència de transmissió, se suposarà que els recintes més pròxims al que 

estigui sent objecte de càlcul, estaran sense climatitzar. La transmissió dels tancaments 

exteriors (murs exteriors, sostre, vidres i portes exteriors) es calcularà així: 

������ �	� � ��	� · ��	� · ���	� 
 �����                                     �Eq. 4.2.2.2� 

��	� Coeficient de transmissió del tancament exterior, en W/m2·K.. 

��	� Superfície de transmissió del tancament exterior, en m2. 

��	�, ����   Temperatura exterior i interior, en ºC.            

I per als tancaments interiors, s’utilitzarà aquesta: 

������ ��� � ���� · ���� · ���	� 
 ����
2 �                                      �Eq 4.2.2.3� 

���� Coeficient de transmissió del tancament interior, en W/m2·K.. 

���� Superfície de transmissió del tancament interior, en m2. 

��	�, ����   Temperatura exterior i interior, en ºC.               

Els coeficients de transmissió es poden trobar a la Taula 3.2.1 del Capítol 3. No es tindrà en 

compte la transmissió amb el terra. 
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4.2.3 Radiació solar 

Les dades d’aportacions solars a cada hora del dia estaran presents als propi full de càlcul, per 

fer més àgil l’obtenció de resultats. Aquestes dades s’han obtingut de la taula corresponents 

de l’annex C. Només es tenen en compte les quatre orientacions presents als edificis. El càlcul 

és fa de la manera següent, per a cada finestra: 

��� � !� · �"� �� · #�� · $1 
 %&��'�&(                                 �Eq 4.2.3.1�   
       

!� Factor solar de la finestra, extret de la Taula C.1.2 .S’ha considerat una finestra de 

vidre doble  ordinari amb cortina interior de color intermedi. 

�"� �� Superfície de la finestra. 

#��  Aportació solar, extretes de la Taula C.1.1 . 

%&��'�& Probabilitat de pluja del mes corresponent. Se suposa que durant els dies de pluja, les 

aportacions solars són zero. 

 

4.2.4 Calor intern 

Aquest subapartat agrupa el calor per ocupació, el calor d’il·luminació i el produït per la 

presència d’aparells elèctrics. Cada  recinte tindrà les seves pròpies característiques en quan a 

aportacions de calor intern. Aquestes aportacions no són continues, sinó que varien al llarg del 

dia. Tan el funcionament de  la il·luminació com dels aparells elèctrics van lligats a la 

presència d’ocupants al recinte. 

Cada full de càlcul de càrregues diàries anirà acompanyat d’una taula que indicarà la 

presència d’ocupants així com el funcionament de la il·luminació o l’ utilització dels aparells 

elèctrics: 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0

Hora
Ocupació 
Iluminació
Aparells

Taula 4.2.4.1: Factors d'ocupació, d'il·luminació i d'aparells elèctrics  
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Per a cada tipus de recinte, s’utilitzarà una taula diferent, però les taules del mateix recinte per 

als diferents mesos de l’any, seran iguales. Això es fa per facilitar el càlcul, però a l’hora 

permet fer canvis a aquestes taules individualment. La Taula 4.2.4.1 correspon al recinte 

anomenat Administració, el despatx de l’encarregat de l’hotel. Es pot veure clarament l’horari 

de feina, així com l’ús tant de la il·luminació com de l’ordinador. En altres recintes, on hi hagi 

una possible ocupació major, com seria el restaurant, el factor d’ocupació, per exemple, pot 

estar comprès entre 0 i 1, això voldrà dir que en una certa hora, l’ocupació no serà màxima. 

Les taules de factors de tots els tipus de recintes es poden trobar a l’annex C. 

En alguns recintes, com per exemple la recepció, hi haurà dues files dedicades a l’ocupació: 

una d’elles serà pels treballadors i l’altre pels clients. Passarà igual al restaurant ja que 

normalment l’ocupació coincidirà amb  el nombre de clients de l’hotel, però hi haurà dies en 

que s’hi celebrin esdeveniments especials, en els que és possible que el nombre d’ocupants 

s’apropi al màxim. 

Per calcular l’aportació per ocupació a cada recinte, serà necessari conèixer primer el nombre 

de clients que tindrà l’hotel a cada mes: 

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Clients 28 24 24 32 34 36 42 42 34 30 28 26

Taula 4.2.4.2: Nombre mitjà de clients al dia  

També s’haurà de conèixer el nombre màxim d’ocupants, l’activitat i la potència per ocupant 

de cada recinte. Els valors s’han extret de la Taula C.1.6 de l’annex C: 
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Recinte
Nombre màxim 

d'ocupants
Activitat

Potència per 
ocupant  (W)

Habitació 2 Assegut o en repòs 103
Recepció 4 De peu o marxa lenta 131
Administració 1 Empleat  d'oficina 131
Sala d'estar 8 Assegut o en repòs 103
Sala de Reunions 12 Assegut o en repòs 103
Bany Comú 2 Assegut o en repòs 103
Passadís habitacions 4 De peu o marxa lenta 131
Restaurant Taula 4.2.4.2 / 130Assegut a restaurant 161
Passadís Restaurant 2 De peu, marxa lenta 131
Bany Homes 2 Assegut o en repòs 103
Bany Dones 2 Assegut o en repòs 103
Bany Minusvàlids 1 Assegut o en repòs 103
Bany Exterior 2 Assegut o en repòs 103
Gimnàs 3 Treball amb esforç físic 424
Annex Gimnàs 2 Treball amb esforç físic 424
Vestuari Masculí 2 Treball amb esforç físic (home) 440
Vestuari Femení 2 Treball amb esforç físic (dona) 408
Hidromassatge 1 3 Assegut o en repòs 103
Hidromassatge2 3 Assegut o en repòs 103
Passadís Gimnàs 4 De peu o marxa lenta 131

Taula 4.2.4.3: Nombre màxim d'ocupants, activitat i potència per ocupant associada, per cada recinte.

 

A la Taula 4.2.4.3 es pot observar que al restaurant apareixen dos valors. El primer indica que 

l’ocupació màxima al restaurant serà el nombre de clients de l’hotel. El segon indica que s’ha 

agafat 140 com a ocupació dels esdeveniments especials, que és la màxima ocupació del 

local,  utilitzat al programa de càlcul de necessitats tèrmiques. 

Per fer el càlcul de la potència d’ocupació, s’utilitzarà la següent equació: 

�)'*& � !)' · +)'*& · #)'*&                                                           �Eq. 4.2.4.1� 

       

!)':  Factor d’ocupació, extret de la taula de factors corresponent a cada recinte, de l’annex C. 

Aquest valor pot estar entre 0 i 1, depenent del nombre d’ocupants que es vulgui  tenir sobre 

el màxim possible.  

+)'*&: Nombre d’ocupants, agafant el valor corresponent al recinte, de la Taula 4.2.4.3. 

#)'*&: Potència calorífica per ocupant, agafant el valor corresponent al recinte de la Taula 

4.2.4.3. 
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Pel que fa a les aportacions per il·luminació, es duu a terme d’una manera similar a les 

aportacions per ocupació. Primer de tot, cal saber el nombre de lluminàries màxim que podrà 

estar en funcionament a cada recinte al mateix temps: 

Recinte Nombre de lluminàries

Habitació 4
Recepció 3
Administració 2
Sala d'estar 6
Sala de Reunions 4
Bany Comú 2
Passadís habitacions 4
Restaurant 28
Passadís Restaurant 2
Bany Homes 3
Bany Dones 3
Bany Minusvàlids 2
Bany Exterior 2
Gimnàs 3
Annex Gimnàs 3
Vestuari Masculí 2
Vestuari Femení 2
Hidromassatge 1 2
Hidromassatge2 2
Passadís Gimnàs 4

Taula 4.2.4.4: Nombre de lluminàries per recinte.  

Si es consulta el full de càrregues tèrmiques corresponent a una habitació qualsevol (annex 

B), es pot veure que cada habitació hi ha nou lluminàries. Però s’ha considerat que n’hi ha 

quatre de promig que estan en funcionament. A continuació, només caldrà aplicar la següent 

fórmula: 

 

��, � !�, · +,, · #,,                                                                           �Eq. 4.2.4.2� 
     

!�, Factor d’il·luminació, extret de la taula de factors corresponent a cada recinte, de l’ 

annex C. Aquest valor pot estar entre 0 i 1, depenent del nombre de lluminàries que es suposi  

que estaran en marxa sobre el màxim possible.  

+,, Nombre de lluminàries, agafant el valor corresponent al recinte, de la Taula 4.2.4.3. 

#,, Potència  per lluminària. Es considera que cadascuna és de 60W i incandescent. 
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Per acabar, només queda calcular l’aportació deguda a aparells elèctrics. En aquest cas, no 

tots els recintes disposaran d’aparells elèctrics, ja que és possible que no s’hi hagi assignat la 

instal·lació d’un aparell o perquè l’aparell no afecta a les condicions tèrmiques del local.     

Per exemple, s’ha previst que els hidromassatges tinguin les màquines sota el terra. A la taula 

següent, es mostren els aparells elèctrics previstos: 

Recinte Tipus d'aparell
Nombre 

d'aparells
Potència per 
aparell (W)

Habitació Televisor 1 100
Recepció Ordinador 1 150
Administració Ordinador 1 150
Sala d'estar Televisor 1 100
Sala de Reunions Ordinador+Projector 1 250

Taula 4.2.4.5: Tipus i nombre d'aparells per recinte  

Per calcular l’aportació deguda als aparells elèctrics, s’utilitza la següent equació: 

��� � !�� · +�� · #��                                                                     �Eq. 4.2.4.3� 
         

!�� Factor d’ús de l’aparell, extret de la taula de factors corresponent a cada recinte, de 

l’annex C. 

+�� Nombre d’aparells al recinte. S’obté de la Taula 4.2.4.5 . 

#�� Potència  per aparell. S’obté de la Taula 4.2.4.5. 

 

 

 

4.2.5 Aportació per ventilació 

Si s’observen els resultats de les necessitats tèrmiques calculades al capítol 3, més 

concretament a la Taula 3.5.1 i la Taula 3.5.2, es pot observar que la ventilació hi té un gran 

pes, tan a la calefacció com a la refrigeració. En el cas de l’estudi tèrmic també tindran un pes 

prou important. 

Primer de tot caldrà fixar com evolucionarà la humitat relativa, així com ja s’ha fet al 

subapartat 4.2.2 amb la temperatura i es durà a terme d’un mode bastant similar:  
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-.� � -.��� � �-.��	 
 -.���� · /0�                             �Eq. 4.2.5.1� 

         

-.��	, ���� Humitats relatives màxima i mínima del mes corresponent (Taula 4.1.3) 

/0�  Factor d’humitat relativa a l’hora i. 

-.� Temperatura exterior a l’hora i. 

Però en aquest cas, es considera que la humitat relativa màxima es dóna quan la temperatura 

és mínima. I la humitat relativa mínima quan la temperatura és màxima. El factor d’humitat 

relativa prendrà els següents valors: 

 

Hora 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
X 0,7 0,9 1 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1 0 0,1 0,3 0,5

Taula 4.2.5.1:  Valors del factor d'humitat relativa  

Així, amb temperatures i humitats relatives definides per a cada hora i per a cada mes de 

l’any, s’utilitzaran les fórmules de càlcul psicromètric, presents a l’annex A, es calculen les 

entalpies i els volums específics per a cada parella de temperatura i humitat relativa. Els 

resultats es poden trobar a l’annex C. 

D’igual manera es calcularan les entalpies per a les condicions interiors, utilitzant també les 

fórmules citades al paràgraf anterior, s’obtenen els següents resultats: 

 

T (ºC) HR (%) h (kJ/kg)
21 50 40,761
24 50 47,816

Taula 4.2.5.2: Entalpia de les condicions interiors  

Per a cada recinte, s’utilitzarà el cabal de ventilació fixat a la Taula 3.4.3 del capítol 3. S’ha 

decidit que en alguns recintes, mentre restin tancats al públic, la ventilació no estarà en 

funcionament. En el restaurant, s’ha considerat que en els dies normals, el cabal de ventilació 

serà aproximadament un terç del màxim fixat, així que es posa com a condició que la 

instal·lació que s’hi faci, reguli el cabal de ventilació. Per introduir aquestes condicions 
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descrites anteriorment, en els fulls de càlcul corresponents als recintes afectats, que seran tots 

menys les habitacions, s’afegeix una línia a la Taula 4.2.4.1 que pertoqui, on s’indicarà la 

fracció de cabal sobre el total en que es farà el càlcul. S’utilitzarà la següent equació: 

�"��� � !" · 23"��� · 1
3,6 · 6�	�

· �7�	� 
 7����                          �Eq. 4.2.5.1� 

!" Factor de ventilació, extret de la taula de factors corresponent a cada recinte, a l’annex 

C.  

23"��� Cabal de ventilació del recinte, obtingut de la Taula 3.4.3 . 

6�	� Volum específic exterior, de la C.3.1 

7�	� Entalpia de l’aire exterior, de la Taula C.3.1. 

7��� Entalpia de l’aire interior de la Taula 4.2.5.2 . 

Cal remarcar que en el càlcul de la ventilació no s’ha tingut en compte la presència d’unitats 

de tractament d’aire primari, com poden ser recuperadors entàlpics o de calor sensible. 

 

4.3 Resultats de càrregues tèrmiques diàries 

Després de dur a terme tot el procés explicat a l’apartat  4.2, s’obté l’evolució de les 

necessitats tèrmiques diàries per a cada recinte i per a cada mes. Aquesta evolució es podrà 

observar als fulls descrits als subapartat 4.2.1, però s’ha decidit ajuntar els resultats dels 

diferents recintes en una sèrie de taules i gràfiques mensuals per a poder comparar-los. Degut 

a la gran quantitat de taules que s’han creat, s’ha decidit adjuntar-les com a annex, en concret 

a l’annex C.  

4.3.1 Evolució de les necessitats tèrmiques diàries 

A més, de les taules anteriors, s’han tabulat les necessitats tèrmiques globals de l’hotel per 

donar una idea de la seva evolució en un dia normal. Els resultats es presenten a continuació, 

per a cada mes i hora del dia: 



 

 

36 Memòria  
 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Cal. -31777 -35150 -36854 -35150 -42378 -40474 -33019 -21619 -32641 -32025 -34017 -24739

Ref. 0 0 0 0 8 138 0 0 0 2276 141 0

Cal. -31979 -35706 -37495 -35706 -42339 -40691 -33751 -22446 -32675 -32713 -34939 -25445

Ref. 0 0 0 0 12 130 0 0 0 2235 117 0

Cal. -28743 -32904 -34971 -32904 -36888 -35327 -27737 -15866 -25704 -26582 -29102 -20681

Ref. 0 0 0 0 128 449 39 43 65 2592 334 0

Cal. -19042 -22971 -25061 -21768 -20494 -20111 -12555 -3603 -10796 -11836 -13417 -6370

Ref. 0 0 0 0 1251 1551 947 3586 835 4570 1370 105

Cal. -5977 -10382 -12625 -8613 -5358 -2582 -396 0 0 0 -767 -1128

Ref. 0 0 0 0 9332 6746 11513 22975 12684 16252 11771 13960

Cal. -3822 -8037 -10284 -5722 -3345 -899 0 0 0 0 0 -806

Ref. 196 0 0 8 12126 9272 15083 27328 17037 20850 14889 17049

Cal. 0 -1520 -2347 -857 0 0 0 0 0 0 0 0

Ref. 9618 6726 5154 8431 34342 33544 40245 51605 40537 44473 39769 36860

Cal. 0 -1424 -2223 -822 0 0 0 0 0 0 0 0

Ref. 9723 6659 5216 7690 34262 33666 41046 51925 40713 43874 40108 36811

Cal. -2814 -4445 -6208 -4445 -1033 0 0 0 0 0 0 -568

Ref. 2459 226 27 226 15800 14997 22464 33282 22192 24435 2155521672

Cal. -5558 -8984 -10666 -8984 -7079 -5577 -2230 -406 -310 -1187 -2909 -989

Ref. 0 0 0 0 4798 4065 7042 15913 4381 8236 6744 9831

Cal. -20690 -23934 -25576 -23934 -24806 -23977 -16370 -5878 -16843 -16955 -17784 -9956

Ref. 0 0 0 0 890 1220 346 600 168 3529 877 4

Cal. -31398 -34912 -36638 -34912 -42592 -40845 -33342 -22049 -32767 -32185 -34179 -24882

Ref. 0 0 0 0 10 131 0 0 0 2267 141 0

Juny

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Taula 4.3.1: Evolució de les càrregues tèrmiques durant un dia normal

Juliol

Agost

Setembre

Octubre 

Novembre

Desembre

 

Es pot observar com existeixen mesos en que hi ha necessitats tèrmiques tan de calefacció 

com de refrigeració. Aquesta dada es reflexa millor si s’observa la taula de coeficients de 

simultaneïtat següents: 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Gener 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0,07 0,00 0
Febrer 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0,07 0,00 0
Març 0 0 0 0 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,10 0,01 0
Abril 0 0 0 0 0,06 0,08 0,08 1,00 0,08 0,39 0,10 0,02
Maig 0 0 0 0 0,57 0,38 0,03 0 0 0 0,07 0,08
Juny 0,05 0 0 0,00 0,28 0,10 0 0 0 0 0 0,05
Juliol 0 0,23 0,46 0,10 0 0 0 0 0 0 0 0
Agost 0 0,21 0,43 0,11 0 0 0 0 0 0 0 0
Setembre 0,87 0,05 0,00 0,050,07 0 0 0 0 0 0 0,03
Octubre 0 0 0 0 0,68 0,73 0,32 0,03 0,07 0,14 0,43 0,10
Novembre 0 0 0 0 0,04 0,05 0,02 0,10 0,01 0,21 0,05 0,00
Desembre 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0,07 0,00 0

Taula 4.3.2: Simultaneïtat de les càrregues tèrmiques durant un dia normal  
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Els nombres en vermell indiquen que la necessitat tèrmica predominant a la simultaneïtat és la 

de refrigeració. Si el nombre està en blau, predomina la calefacció. Si no existeix 

simultaneïtat, hi haurà un zero a la casella corresponent. Es pot veure que la major 

simultaneïtat es dóna en els mesos de maig, juny setembre i octubre. També s’aprecia 

existència de demanda de calefacció a les nits de juny i setembre, que es veu millor a la Taula 

4.3.1, així com al juliol i l’agost. Això es deu a que a tots els recintes menys a les habitacions, 

es para la ventilació quan resten tancats durant la nit, com s’ha explicat al subapartat 4.2.5. A 

aquest factor se li ha d’afegir que a les nits, durant els mesos anomenats, és possible que la 

temperatura exterior sigui menor que la interior i provoqui necessitats de calefacció. 

A més d’aquests dies normals, existiran dies en que al restaurant s’hi duran a terme 

esdeveniments especials, al migdia o a la nit. Si el recinte fos de capacitat reduïda en 

comparació a l’ocupació màxima de l’hotel, no tindria un efecte lleuger sobre les necessitats 

tèrmiques. Però en aquest cas, el recinte té una capacitat molt superior a l’ocupació màxima 

de l’hotel i tindrà un efecte bastant significatiu sobre les necessitats tèrmiques diàries. Per 

aquest motiu, s’han calculat les necessitats tèrmiques diàries del restaurant i es banys d’aquest 

quan es dugui a terme un esdeveniment especial al migdia o a la nit.  

Per a esdeveniments al migdia, els resultats i la simultaneïtat variaran  en la franja de les dotze 

a les quatre de la tarda respecte a la Taula 4.3.1 i la Taula 4.3.2 : 
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Cal. -31777 -35150 -36854 -35150 -42378 -40474 -29027 -18385 -32641 -32025 -34017 -24739

Ref. 0 0 0 0 8 138 4682 6368 0 2276 141 0

Cal. -31979 -35706 -37495 -35706 -42339 -40691 -29314 -18809 -32675 -32713 -34939 -25445

Ref. 0 0 0 0 12 130 3933 5426 0 2235 117 0

Cal. -28743 -32904 -34971 -32904 -36888 -35327 -24324 -13487 -25704 -26582 -29102 -20681

Ref. 0 0 0 0 128 449 6448 8166 65 2592 334 0

Cal. -19042 -22971 -25061 -21768 -20494 -20111 -12477 -3584 -10796 -11836 -13417 -6370

Ref. 0 0 0 0 1251 1551 15395 18442 835 4570 1370 105

Cal. -5977 -10382 -12625 -8613 -5358 -2582 -396 0 0 0 -767 -1128

Ref. 0 0 0 0 9332 6746 33091 44563 12684 16252 11771 13960

Cal. -3822 -8037 -10284 -5722 -3345 -899 0 0 0 0 0 -806

Ref. 196 0 0 8 12126 9272 37624 49956 17037 20850 14889 17049

Cal. 0 -1520 -2347 -857 0 0 0 0 0 0 0 0

Ref. 9618 6726 5154 8431 34342 33544 71037 81964 40537 44473 39769 36860

Cal. 0 -1424 -2223 -822 0 0 0 0 0 0 0 0

Ref. 9723 6659 5216 7690 34262 33666 72152 82698 40713 43874 40108 36811

Cal. -2814 -4445 -6208 -4445 -1033 0 0 0 0 0 0 -568

Ref. 2459 226 27 226 15800 14997 48628 59569 22192 24435 2155521672

Cal. -5558 -8984 -10666 -8984 -7079 -5577 -2230 -406 -310 -1187 -2909 -989

Ref. 0 0 0 0 4798 4065 24679 33946 4381 8236 6744 9831

Cal. -20690 -23934 -25576 -23934 -24806 -23977 -15714 -5777 -16843 -16955 -17784 -9956

Ref. 0 0 0 0 890 1220 13326 14694 168 3529 877 4

Cal. -31398 -34912 -36638 -34912 -42592 -40845 -29029 -18415 -32767 -32185 -34179 -24882

Ref. 0 0 0 0 10 131 4162 5616 0 2267 141 0

Juny

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Taula 4.3.3: Evolució de les càrregues tèrmiques durant un dia amb esdeveniment especial al migdia

Juliol

Agost

Setembre

Octubre 

Novembre

Desembre

 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Gener 0 0 0 0 0,00 0,00 0,16 0,35 0 0,07 0,00 0
Febrer 0 0 0 0 0,00 0,00 0,13 0,29 0 0,07 0,00 0
Març 0 0 0 0 0,00 0,01 0,27 0,61 0,00 0,10 0,01 0
Abril 0 0 0 0 0,06 0,08 0,81 0,19 0,08 0,39 0,10 0,02
Maig 0 0 0 0 0,57 0,38 0,01 0 0 0 0,07 0,08
Juny 0,05 0 0 0,00 0,28 0,1 0 0 0 0 0 0,05
Juliol 0 0,23 0,46 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
Agost 0 0,21 0,43 0,11 0 0 0 0 0 0 0 0
Setembre 0,87 0,05 0,00 0,050,07 0 0 0 0 0 0 0,03
Octubre 0 0 0 0 0,68 0,73 0,09 0,01 0,07 0,14 0,43 0,1
Novembre 0 0 0 0 0,04 0,05 0,850,39 0,01 0,21 0,05 0,00
Desembre 0 0 0 0 0,00 0,00 0,14 0,30 0 0,07 0,00 0

Taula 4.3.4: Simultaneïtat de càrregues tèrmiques durant un dia amb esdeveniment especial al migdia 

Per a esdeveniments a la nit, els resultats i la simultaneïtat variaran  en la franja de les vuit a 

les dotze de la nit respecte a la Taula 4.3.1 i la Taula 4.3.2 : 
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Cal. -31777 -35150 -36854 -35150 -42378 -40474 -33019 -21619 -32641 -32025 -29179 -19141

Ref. 0 0 0 0 8 138 0 0 0 2276 3138 1214

Cal. -31979 -35706 -37495 -35706 -42339 -40691 -33751 -22446 -32675 -32713 -29555 -19343

Ref. 0 0 0 0 12 130 0 0 0 2235 2264 585

Cal. -28743 -32904 -34971 -32904 -36888 -35327 -27737 -15866 -25704 -26582 -24755 -15531

Ref. 0 0 0 0 128 449 39 43 65 2592 4968 2923

Cal. -19042 -22971 -25061 -21768 -20494 -20111 -12555 -3603 -10796 -11836 -13061 -5330

Ref. 0 0 0 0 1251 1551 947 3586 835 4570 14701 12163

Cal. -5977 -10382 -12625 -8613 -5358 -2582 -396 0 0 0 -767 -1128

Ref. 0 0 0 0 9332 6746 11513 22975 12684 16252 32508 34342

Cal. -3822 -8037 -10284 -5722 -3345 -899 0 0 0 0 0 -806

Ref. 196 0 0 8 12126 9272 15083 27328 17037 20850 36590 38514

Cal. 0 -1520 -2347 -857 0 0 0 0 0 0 0 0

Ref. 9618 6726 5154 8431 34342 33544 40245 51605 40537 44473 6972166938

Cal. 0 -1424 -2223 -822 0 0 0 0 0 0 0 0

Ref. 9723 6659 5216 7690 34262 33666 41046 51925 40713 43874 7037466889

Cal. -2814 -4445 -6208 -4445 -1033 0 0 0 0 0 0 -568

Ref. 2459 226 27 226 15800 14997 22464 33282 22192 24435 46880 46317

Cal. -5558 -8984 -10666 -8984 -7079 -5577 -2230 -406 -310 -1187 -2909 -989

Ref. 0 0 0 0 4798 4065 7042 15913 4381 8236 23542 26277

Cal. -20690 -23934 -25576 -23934 -24806 -23977 -16370 -5878 -16843 -16955 -16270 -7747

Ref. 0 0 0 0 890 1220 346 600 168 3529 12159 9905

Cal. -31398 -34912 -36638 -34912 -42592 -40845 -33342 -22049 -32767 -32185 -29095 -18999

Ref. 0 0 0 0 10 131 0 0 0 2267 2690 666

Juny

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Taula 4.3.5: Evolució de les càrregues tèrmiques durant un dia amb esdeveniment especial a la nit

Juliol

Agost

Setembre

Octubre 

Novembre

Desembre

 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Gener 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0,07 0,11 0,06
Febrer 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0,07 0,08 0,03
Març 0 0 0 0 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,10 0,20 0,19
Abril 0 0 0 0 0,06 0,08 0,08 1,00 0,08 0,390,89 0,44
Maig 0 0 0 0 0,57 0,38 0,03 0 0 0 0,02 0,03
Juny 0,05 0 0 0,00 0,28 0,10 0 0 0 0 0 0,02
Juliol 0 0,23 0,46 0,10 0 0 0 0 0 0 0 0
Agost 0 0,21 0,43 0,11 0 0 0 0 0 0 0 0
Setembre 0,87 0,05 0,00 0,050,07 0 0 0 0 0 0 0,01
Octubre 0 0 0 0 0,68 0,73 0,32 0,03 0,07 0,14 0,12 0,04
Novembre 0 0 0 0 0,04 0,05 0,02 0,10 0,01 0,21 0,750,78
Desembre 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0,07 0,09 0,04

Taula 4.3.6: Simultaneïtat de càrregues tèrmiques durant un dia amb esdeveniment especial al migdia 
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4.3.2 Anàlisi dels resultats 

Primer de tot, cal dir que, per calcular l’evolució de les necessitats tèrmiques diària d’un 

recinte, no s’ha tingut en compte si els recintes annexes estaven climatitzats, per la qual cosa 

és possible que a la realitat aquestes necessitats tèrmiques siguin una mica menors que les de 

l’estudi. 

En segon lloc, es pot apreciar que existeix simultaneïtat de càrregues tant a l’hivern com a 

l’estiu. A l’hivern, en certs recintes i hores, la transmissió deguda a la diferència de 

temperatura exterior i interior, a més de la ventilació, no pot vèncer el calor emès pels 

ocupants, lluminàries i aparells si n’hi ha.  Es pot arribar a pensar a pujar la temperatura 

interior a 24ºC, per augmentar la transmissió i així reduir i fins i tot neutralitzar les necessitats 

de refrigeració a l’hivern. Però aquest fet pot ser negatiu per als ocupants, ja que si surten a 

l’exterior del recinte, passen d’un ambient molt càlid a un molt fred i pot afectar a la seva 

salut. 

A l’estiu en canvi, es deu principalment a que hi ha recintes on la ventilació no està en 

funcionament durant la nit, que es quan es registren les temperatures més baixes. Per això, les 

pèrdues de calor provoquen que les necessitats siguin de calefacció. Una bona solució, 

sobretot als recintes que resten tancats durant la nit, serà aturar el funcionament dels aparells 

d’aire. 

En èpoques intermèdies, depenent de la temperatura interior de càlcul seleccionada, es poden 

donar situacions en les que per la nit es necessita calefacció i durant el dia refrigeració.  Una 

correcta selecció de la temperatura interior pot ajudar a reduir les càrregues. 

Per a poder realitzar tot el que s’ha comentat en els paràgrafs anteriors, caldrà un sistema de 

control de la instal·lació que sigui capaç de establir uns marges de temperatura interior que 

ajudin a reduir el consum d’energia. També ha de ser capaç de valorar quan la càrrega de 

ventilació pot ajudar a vèncer la càrrega interna. 

Per acabar, cal remarcar que la presència de simultaneïtat de càrregues de calefacció i 

refrigeració ha de fer valorar l’opció de instal·lar alguna unitat de producció d’energia que 

sigui capaç de produir energia de refrigeració i de calefacció de forma simultània. 
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4.4 Demanda energètica anual  

Per calcular la demanda d’energia tèrmica de l’hotel, s’ha de saber quants dies s’utilitzarà 

cada recinte, ja que n’hi haurà, com la recepció, que han d’estar oberts cada dia de l’any, i 

d’altres, com la sala de reunions, que seran d’ús puntual.  

4.4.1 Dies de funcionament 

En aquest apartat es detallaran els dies d’utilització mensual dels recintes. Es considerarà que 

tots els recintes que no s’anomenin a continuació, s’utilitzaran tots els dies del mes. En quant 

a dates d’ocupació i realització d’esdeveniments especials, són previsions de la propietat de 

l’hotel. 

Habitacions 

La demanda energètica de les habitacions es tindrà en compte nomes els dies del mes en que 

estiguin ocupades. Aquest nombre de dies estarà relacionat amb el nombre mitjà de clients 

que tindrà l’hotel en un mes. Per calcular el nombre de dies s’utilitza la següent fórmula: 

+ ) � +',�
+��	',�

· + �                                                                     �Eq. 4.4.1.1� 

+',�   Nombre de clients de l’hotel al mes corresponent, de la Taula 4.2.4.2 

+��	',�   Ocupació màxima de l’hotel, pren un valor de 42. 

+ �     Nombre de dies del mes corresponent 

Els resultats s’arrodoniran a l’enter immediatament superior per facilitar els càlculs posteriors. 

S’obtenen els següents resultats: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dies 
d'ocupació

21 16 18 23 26 26 31 31 25 23 20 20

Taula 4.4.1.1: Dies d'ocupació mensuals d'una habitació  
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Administració i Sala de Reunions 

L’ús mensual de l’administració anirà lligat al nombre de dies laborables de cada mes. En 

canvi, per a la sala de reunions s’ha  intentat fer una predicció del nombre d’usos mensuals. 

En la taula següent, es mostren el nombre de dies d’us mensual d’aquests dos recintes: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Administració 18 20 22 22 23 22 21 21 21 21 20 17
Sala de 
Reunions

4 2 3 5 6 6 2 2 6 5 2 4

Taula 4.4.1.2: Dies laborables per a l'administració i dies de reunió per a cada mes  

Restaurant i banys 

Encara que aquests recintes s’utilitzin cada dia, s’hauran de tenir en compte el nombre 

d’esdeveniments especials, tant al migdia com a la nit, que s’hi portaran a terme.  Per a 

cadascun dels recintes, s’han emplenat 3 fulls de carregues diàries per a cada mes. Un 

contempla un dia normal, on només els clients de l’hotel utilitzen el restaurant. L’altre 

contempla un esdeveniment especial al migdia, amb la resta del dia igual. I el tercer, un 

esdeveniment especial a la nit, també amb la resta del dia com un dia normal. A continuació, 

es reflecteixen el nombre de dies de cada tipus al mes: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dies totals 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Amb migdia 
Especial 1 1 1 2 3 3 4 4 3 2 1 5

Amb nit 
Especial

2 2 2 3 5 6 8 8 6 2 2 4

Dies normals 28 25 28 25 23 21 19 19 21 27 27 22

Taula 4.4.1.3: Dies normals i esdeveniments especials per a cada mes  

 

4.4.2 Càlcul de la demanda energètica 

Els resultats del full de càrregues diari de cada recinte mostrarà resultats de potència negatius 

per a necessitats de calefacció, i positius per a necessitats de refrigeració. Com ja  s’ha 

comentat en l’aparta 4.2 anterior, es divideix el dia en 12 períodes diferents, cadascun de dues 

hores de durada. Per obtenir la demanda diària de calefacció, se sumaran els resultats negatius 

i es multiplicaran per 2, que és la durada de cada període. El resultat serà l’energia tèrmica de 
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calefacció necessària al dia. Per calcular l’energia tèrmica de refrigeració, es duu a terme de la 

mateixa manera, però amb les càrregues positives.  

Per a obtenir la demanda mensual per recinte, només caldrà multiplicar la demanda diària, 

tant de refrigeració com de calefacció,  pel nombre de dies d’us del recinte. Per al Restaurant, 

Distribuïdor i els seus banys, se sumaran els resultats de dies normals, dies amb esdeveniment 

especial al migdia i dies amb esdeveniment especial a la nit. Els resultats per a cada recinte es 

poden trobar a l’annex C. 

 

4.4.3 Resultats 

Després de calcular les demandes energètiques mensuals per a cada recinte, s’obtenen els 

resultats globals per a l’hotel A més, també es presenten les demandes energètiques anuals de 

l’hotel: 

 

1 2 3 4 5 6
Calefacció 18565,4 15546,9 14524,9 8311,3 2364,9 1630,0
Refrigeració 96,1 83,3 229,7 1369,8 8024,0 9983,1

7 8 9 10 11 12
Calefacció 259,9 247,3 1047,8 2303,7 9774,8 18188,3
Refrigeració 24483,9 24288,9 11853,1 7882,0 663,2 200,7

Taula 4.4.3.1: Demanda d'energia tèrmica mensual per a l'hotel, en kWh  

 

Calefacció 92765,2

Refrigeració 89157,7

Taula 4.4.3.2: Demanda d'energia tèrmica anual, en kWh  

 

S’ha decidit fer una simulació de consums en el cas de que la generació de fred es produís 

amb una refredadora no reversible (només fred), amb un EER (rati d’eficiència energètica)  de 

2,75. Per a la generació de calor s’utilitzaria una bomba de calor no reversible, amb un COP 
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(coeficient de rendiment) pròxim a 2,5. Es recorda que l’energia consumida s’obté de la 

següent manera: 

89 � 8�
:                                                                                              �8#. 4.3.1�  

8�:  Energia tèrmica de refrigeració o de calefacció 

C:  Coeficient de rendiment, és a dir, COP o EER. 

Els resultats de consum elèctric, amb les suposicions anteriors, serien: 

Consum Calefacció 37106,1

Consum Refrigeració 32421,0
Consum Total 69527,1

Taula 4.4.3.3: Consum anual d'energia elèctrica en kWh  
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5 Disseny tècnic de la instal·lació 

El disseny de la instal·lació s’ha basat en varis criteris, que han servit per escollir el sistema 

que millor s’hi adapti: 

- Tipus de coberta: Degut a que l’hotel només té una planta, i la major part de la coberta 

té inclinació, es fa difícil la col·locació de grans unitats de tractaments d’aire, així com 

unitats de producció d’energia. 

- Mida de la construcció: El nombre reduït de recintes fa que la potència tèrmica 

necessària no tingui un gran valor. A més, la falta d’espai en molts llocs, requerirà que 

els mateixos aparells que proporcionen refrigeració als recintes, també hi proporcionin 

calefacció. 

- Estètica interior i exterior: La categoria de l’hotel fa que sigui necessari que el menor 

nombre d’elements de la instal·lació estigui a la vista dels clients. S’intentarà que 

només reixetes i difusors siguin visibles, i sempre adaptats visualment a l’entorn. 

Per aquestes raons, s’ha decidit escollir una instal·lació de climatització per aigua, amb una 

sola planta de producció d’energia. 

 

5.1 Sistema de producció d’energia 

Com ja s’ha comentat, només s’ha previst una unitat per a la producció de l’energia de tot 

l’hotel, ja que, com s’ha vist a l’apartat 3.5, tan la potència frigorífica com calorífica 

necessàries no són massa elevades. Per aquest motiu, haurà de ser una planta reversible, és a 

dir, que pugui actuar de tan de refredadora com de bomba de calor. 

A més, després de realitzar l’estudi tèrmic, es veu encasaria la producció simultània de fred i 

calor en vàries èpoques de l’any, així que caldrà que la planta pugui oferir aquesta opció. 

Amb les dues raons anteriors i després d’haver sondejat els possibles fabricants, s’ha escollit 

una planta NECS-Q/SL 604 de la marca Climaveneta, que pot subministrar aigua freda i aigua 

calenta simultàniament o individualment en qualsevol porció, fins al màxim de potència en 

fred i/o calor de la màquina, sempre amb la premissa de maximitzar l’eficiència energètica. 
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Figura 5.1.1: Fotografia d’una NECS-Q /SL 604 de Climaveneta. Font: Catàleg Climaveneta 

Aquesta unitat té una potència nominal de 142 kW de fred i 159 kW de calor, segons la fitxa 

de característiques de la màquina, que es pot trobar a l’annex D.  A més, és capaç de 

funcionar en regim de refrigeració amb  recuperació, oferint unes potències nominals de 151 

kW de fred i 192 kW de calor. Però aquests valors de potències nominals són vàlids per a 

unes determinades condicions, que no coincideixen amb les d’aquest projecte.  Utilitzant el 

software New Elca Chiller de Climaveneta, s’obtenen les següents potències de funcionament 

segons les condicions d’ús. En aquest cas,  i aplicant el RITE (IT 1.2.4.1.3.3), s’obtenen els 

següents valors: 

Temperatura 
Aire exterior 

(ºC)

Temperatura 
entrada aigua 

(ºC)

Temperatura 
sortida aigua 

(ºC)
Potència(kW)

Refrigeració 32,7 12 7 146,4
Calefacció 0,2 45 50 136

Taula 5.1.1: Prestacions de la unitat segons exigències del RITE  

Com es pot observar a la Taula 5.1,  la potència de refrigeració ha tingut poca variació, però la 

potència de calefacció, ha disminuït en 27 kW, per la qual cosa ha sigut important la 

realització d’aquesta correcció. Cal dir que, quan la demanda de calefacció ho permeti, es pot 

plantejar que aquesta unitat produeixi aigua calenta sanitària (ACS) com a de forma auxiliar.. 

Pel que fa a elements constructius, aquesta màquina compta amb dos circuits frigorífics 

independents, amb un total de 4 compressors de tipus Scroll, dos a cada circuit. El nombre 
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d’etapes de funcionament de cada circuit és quatre. Els bescanviadors de calor cap a costat de 

consum són bescanviadors de plaques.   

Els ventiladors axials tenen la cambra dividia en dues seccions, la qual cosa fa que millori 

l’eficiència a càrregues parcials. Per acabar,  dir que les sigles SL signifiquen “Super Low 

Noise”, ja que es tracta de la versió de baix soroll, ja que té un nivell de pressió sonora de 

només 53 dB. 

 

5.2 Sistema hidràulic 

Existiran dos sistemes hidràulics diferents, ja que la planta de producció d’energia és a 4 tubs. 

Un d’ells farà el transport i distribució de l’aigua freda , i l’altre el de l’aigua calenta. Els dos 

sistemes seran tancats i transcorreran pels mateixos llocs, per facilitar-ne la instal·lació als 

operaris. 

Cada sistema estarà format per un circuit primari i dos circuits secundaris. Un dels circuits 

secundaris s’encarregarà d’alimentar els fan-coils dels edificis 1 i 3 i la UTA de l’Edifici 1.  

L’altre, alimentarà els fan-coils de l’Edifici 2, la UTA del Restaurant i, en el cas de l’aigua 

calenta, la UTA del Gimnàs i la dels hidromassatges. Cada circuit, tant primari com secundari 

tindrà un punt de buidatge en la part més baixa. 

5.2.1 Grups de bombeig 

Un cop s’ha portat a terme el càlcul de la xarxa hidràulica, s’escolliran les bombes més 

adequades per a cada circuit. Les bombes seran de la marca Grundfos i s’han escollit 

mitjançant el programa de dimensionat de la marca. 

Per als circuits primaris, s’han escollit bombes TPD, que són bombes dobles monocel·lulars 

en línea amb una potència nominal de 0,75kW. Al ser doble, una de les bombes funcionarà 

contínuament i l’altra estarà en reserva, per si la principal falla. Cada TPD s’ha dimensionat 

segons el cabal del circuit primari en que es troba i amb la pressió disponible suficient per 

vèncer les pèrdues de càrrega provocades per la bateria de la planta d’energia i les canonades i 

demés elements del circuit primari. 

Als circuits secundaris s’instal·laran bombes MAGNA, que són bombes circuladores dobles 

de motor encapsulat amb control de velocitat. Com en el cas anterior, una de les dues i l’altra 
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estarà en reserva. El control de velocitat permetrà a la bomba variar el cabal subministrat al 

circuit per a satisfer més eficientment les demandes d’aigua, sempre dins uns límits de 

funcionament. Aquestes bombes han estat dimensionades segons el cabal màxim i la pèrdua 

de càrrega corresponents a cadascun dels circuits secundaris. 

Per acabar, cal dir que amb cada bomba s’instal·laran una sèrie d’elements que ajudaran a 

funcionament, al manteniment i a allargar la vida útil de la bomba. Es col·locaran maneguets 

antivibradors al voltant de les bombes per tal que les vibracions inherents al seu funcionament 

no afectin a les canonades del circuit. S’instal·laran vàlvules antiretorn per  impedir el pas de 

l’aigua en sentit contrari al desitjat i filtres amb tamís d'acer inoxidable amb perforacions de 

0,5 mm de diàmetre per evitar l’entrada de partícules. També es col·locaran vàlvules de tall 

per a realitzar manteniment. El cabal i les pèrdues de cada circuit, així com els models de 

bombes escollits es poden trobar a l’annex A.  

5.2.2 Canonades 

Segons la funció i la ubicació de les canonades, es poden agrupar de la manera següent: 

a) Exterior : S’hi inclouen totes les canonades que traslladaran fluids per l’exterior. Cal 

dir que no transcorren ben bé per l’exterior, sinó que ho fan per sota de les diferents 

terrasses i vies per les quals circulen els clients. Les úniques que viatgen per l’exterior 

són les que alimenten a les UTAs i les que estan pròximes a la unitat de producció 

d’energia, com per exemple, les que formarien part del circuit primari. Estaran 

fabricades d’acer negre. 

b) Distribució interior : Aquestes canonades circulen pel fals sostre dels edificis i 

transporten l’aigua des de les canonades exteriors fins a les zones amb fan-coils. 

També estaran fabricades d’acer negre. 

c) Terminals interior : Aquestes canonades serviran per unir la canonada de distribució 

amb els fan-coils interiors. Seran d’un material plàstic, més en concret de  polipropilè, 

ja que facilita la connexió al fan-coil en llocs on hi ha espai reduït i/o existeixen 

obstacles. 

Per complir amb el marc normatiu actual i evitar pèrdues d’energia, les diferents canonades 

seran equipades amb una camisa de material aïllant, calculada a l’annex A. 
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5.2.3 Dipòsit d’inèrcia 

La funció del dipòsit d’inèrcia és disposar d’un volum d’aigua suficient que, sumat al de la 

xarxa hidràulica, tinguin la inèrcia tèrmica necessària per evitar contínues parades i 

arrencades de les etapes de la unitat de producció d’energia, cosa que escurçaria la vida útil de 

les màquines. A més, Climaveneta recomana que hi hagi un cert volum d’aigua a la xarxa per 

aquest motiu. 

Després d’haver realitzat els càlculs pertinents, que es poden trobar a l’annex A, s’escullen 

dos dipòsits de 300 litres, de la marca SICC, un per l’aigua freda i un per l’aigua calenta. 

Aquests dipòsits, que són del model 218E, disposen d’un aïllament de poliuretà de 

conductivitat tèrmica 0,019 W/(m·K) i està col·locat directament sobre el depòsit. Sobre 

aquest aïllament, hi ha un revestiment format per xapa galvanitzada i dues tapes en ABS 

termoformades. Aquesta xapa i les tapes protegeixen el poliuretà, creant la barrera de vapor, 

que serveix per evitar les condensacions. Els dipòsits aniran situats al retorn del circuit 

primari, un per aigua freda i un per aigua calenta. 

5.2.4 Vas d’expansió 

La xarxa hidràulica contarà amb dos  vasos d’expansió tancats, un al col·lector d’aigua freda i 

un altra al d’aigua calenta, encarregats de regular la variació de volum de l’aigua del circuit a 

causa de la seva dilatació al variar la seva temperatura.   

Es seleccionen vasos d’expansió de la marca Sedical, model Reflex NG35 de color vermell, 

homologat i amb membrana no intercanviable. Aniran situats al circuit primari, als col·lectors 

de retorn, on la pressió és mínima.  

 

5.3 Tractament d’aire primari 

Existiran vàries màquines que s’ocuparan del tractament de l’aire primari als tres edificis que 

formen l’hotel. Hi haurà un total de tres UTAs, a més d’una màquina especial per a tractar 

l’aire dels hidromassatges, i un petit mòdul de ventilació amb filtres per abastir d’aire a 

l’edifici més petit. 
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5.3.1 UTA del Restaurant 

Degut a la gran càrrega tèrmica demandada pel Restaurant, la instal·lació constarà d’una 

unitat de climatització exclusivament a aquest recinte i al distribuïdor, ja que aquest, encara 

que no formi part, del Restaurant, no existeix cap separació física (paret) entre ambdós. Per a 

dur a terme aquesta tasca, s’ha decidit escollir una UTA de la marca Termoven, que serà 

dissenyada a mida segons el cabal i les necessitats tèrmiques a l’estiu i a l’hivern. Estarà 

situada sobre la coberta de la cuina, un lloc poc visible per als clients de l’hotel. A continuació 

s’exposen breument els components i les funcions d’aquests: 

Figura 5.3.1.1: Esquema de la UTA del restaurant 

a) Carcassa: Formada a partir de panells sandvitx fixats a un bastidor. Els panells estan 

compostos per una xapa exterior d’acer galvanitzat i un aïllament interior de manta de 

fibra de vidre d’alta densitat. Compleix amb la doble funció d’aïllar tèrmicament i 

acústicament, 

b) Filtres: Disposarà de tres filtres. Dos d’ells seran de classe F6, un a l’entrada d’aire 

exterior, per a protegir el recuperador i l’altre abans del ventilador de retorn. El tercer 

serà de classe F7, col·locat abans del ventilador d’impulsió i funcionant com a filtre 

final. 

c) Recuperador rotatiu: Amb un rendiment proper al 70%, aquest dispositiu serà 

l’encarregat d’aprofitar l’energia de l’aire d’extracció. Podrà recuperar tan calor 

sensible com latent. Anirà equipat amb un humidificador amb recirculació, per a 

augmentar la recuperació sensible a l’estiu, i funcionarà quan sigui necessari. A més, 

anirà equipat amb una comporta de recirculació i dues d’entrada/extracció d’aire, per a 

poder realitzar free-cooling. 



 

 

51 Estudi i control de la climatització d’un hotel rural a Mallorca 

d) Bateries de fred i calor: Utilitzaran l’aigua provinent de la planta per al bescanvi 

energètic amb l’aire. Es disposarà d’una bateria per a la generació de fred i una per a 

la generació de calor. Degut a les necessitats del recinte a tractar, la bateria de fred 

serà més gran i complexa que la de calor. 

e) Humidificador : Serà del tipus llança de vapor. Aquest equip produeixen vapor sense 

pressió utilitzant elèctrodes per escalfar aigua i vaporitzar-la. S’utilitzaran llances de 

distribució disposades verticalment per repartir el vapor. La seva funció serà mantenir 

un nivell acceptable d’humitat absoluta a l’aire d’impulsió de calefacció. 

f) Ventiladors: Seran de tipus centrífug accionats per un motor elèctric trifàsic. En 

aquest cas, seran de velocitat variable, ja que aniran equipats amb un variador de 

freqüència, que anirà inclòs al sistema de control 

Aquesta UTA impulsarà directament l’aire tractat al recinte, sense fer-lo passar per cap tipus 

d’unitat interior. Es podrà consultar  el dimensionat d’aquesta màquina a l’ 

annex A i alguns detalls tècnics a l’annex D. 

 

5.3.2 Unitat de tractament d’aire de l’Edifici 1 

Aquesta unitat serviran per al tractament de l’aire primari de ventilació a l’edifici 1. Els 

aparells escollits són de la marca Menerga, coneguts com a Adsolair.  Estarà situada al .....A 

continuació s’exposen breument els components i les funcions d’aquests: 

Figura 5.3.2.1: Esquema de la unitat Adsolair. Font: Menerga 

a) Filtres: Els aparells disposen de secció de filtratge a la impulsió, el retorn i a l’entrada 

d’aire exterior. Els filtres compleixen la categoria mínima exigida pel RITE, en aquest 

cas, el filtre final serà de classe F8. 
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b) Recuperador de calor sensible de doble cos: Aquest mòdul és l’essència de l’aparell. 

Al RITE (IT 1.2.4.5), s’exigeix la presència d’un humidificador a l’aire d’extracció 

abans de que aquest entri al recuperador. La unitat Adsolair disposa d’un sistema de 

refredament evaporatiu (amb recirculació dins del propi recuperador, que fa que es 

pugui baixar la temperatura de l’aire exterior de 10 a 15ºC, depenent de les condicions 

d’aquest. Si l’aire és molt humit, com és el cas, condensa part de l’aigua continguda a 

aquest aire. Lluny de desaprofitar-la, aquest aparell utilitza els condensats  per a 

alimentar. 

c) Circuit frigorífic intern : La unitat està equipada amb una bateria de fred que té el seu 

propi circuit frigorífic, per a poder portar l’aire de ventilació fins a unes condicions 

optimes d’impulsió (14ºC, 100%). Aquest circuit podrà ajudar a combatre les 

càrregues de refrigeració en els recintes de l’edifici 1, en un possible cas de fallada de 

la unitat de producció d’energia. 

d) Bateria de calor: Aquesta bateria, alimentada per la unitat de producció d’energia, 

farà que, a l’hivern, es pugui portar l’aire a les condicions interiors de càlcul (21ºC). 

Aquesta UTA té la particularitat de comptar amb un sistema de control propi, que fa que 

elegeixi el tipus de funcionament a cada època de l’any.  Aquest diferents tipus de 

funcionament, així com documentació i alguns gràfics, tot proporcionat per Menerga, es 

podran trobar a l’annex D. 

Com ja s’ha comentat anteriorment, aquesta màquina pot proporcionar aire de ventilació en 

condicions d’impulsió a l’estiu, i a l’hivern, en les  condicions interiors de càlcul o fins i tot, 

en condicions d’impulsió, si s’aprofita a fons la bateria de calor. Això farà que s’hagin 

d’instal·lar dos elements de difusió d’aire a cada habitació i dos elements de retorn, és a dir, 

dos pel fan-coil corresponent i dos per la UTA. S’hauria pogut aprofitar l’extracció d’aire del 

bany com a aire de retorn per la UTA, però el RITE ho prohibeix explícitament. 

Encara que no ho pareixi, aquesta màquina, en una situació en que la unitat de producció 

d’energia no funcioni degut a una avaria, pot ajudar a mantenir unes condicions òptimes en 

les habitacions, quan, en qüestions de refrigeració, les condicions exteriors no siguin massa 

exigents. A més, en les sales d’estar i les sales de reunions, degut al cabal de ventilació que 

tenen, en condicions exteriors no massa exigents, poden fer que el fan-coil corresponent pugui 

estar parat, ja que pot ser no sigui necessari el seu funcionament. 
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Es pot pensar que a dins el dormitori de l’habitació la pressió pot ser menor  que la del bany 

de cada habitació. Això es pot evitar simplement amb un sistema d’extracció al bany, que faci 

que el bany quedi en depressió amb el dormitori.  

5.3.3 Unitat de tractament d’aire de la Zona Gimnàs 

Encara que per motius de cabal no es fa necessària la col·locació d’una UTA a la zona del 

gimnàs, que també comprèn el conjunt de banys del Restaurant, per motius com la possible 

falta d’humitat a l’hivern, la necessitat de filtració de l’aire i el millor funcionament dels fan-

coils, s’ha decidit col·locar-ne una. 

Aquesta UTA, també de la marca Termoven, serà bastant més senzilla que la del Restaurant. 

Impulsarà aire cap als fan-coils, on es mesclarà amb l’aire de retorn dels recintes on això sigui 

possible. Rebrà aire d’extracció de tots els recintes menys dels banys, ja que està prohibit pel 

RITE. A continuació, una petita descripció dels elements d’aquesta UTA: 

 

Figura 5.3.3.1: Esquema de la  UTA de la zona  gimnàs 

a) Carcassa: Serà del mateix tipus que la col·locada a la UTA del Restaurant. 

b) Filtres: Es col·locaran tres filtres. Dos d’ells seran filtres plans de  classe F6 i un 

estarà situat a l’entrada d’aire exterior i l’altre, abans del ventilador de retorn. El tercer 

serà de bosses rígides, de categoria F7, amb una eficiència del 85%.  

c) Recuperador estàtic: Es tracta d’un recuperador de calor sensible convencional, amb 

un humidificador amb recirculació a l’aire d’extracció, així com marca el RITE. S’ha 

de dir que, degut a que aquesta UTA abasteix d’aire exterior als banys,  el cabal d’aire 

exterior serà major que el d’extracció, degut a que l’extracció dels banys es farà per 

separat. 
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d) Bateria de calor: Serà utilitzada escalfar l’aire i que aquest arribi als fan-coils a una 

temperatura adequada. Els fan-coils necessiten temperatures d’entrada al voltant dels 

16ºC, però en els dies de fred més extrem, l’aire sortirà del recuperador a uns 10ºC. 

e) Humidificador : La seva funció serà aportar vapor perquè l’aire d’impulsió a l’hivern 

arribi a les condicions adequades d’humitat absoluta . 

f) Ventiladors: Seran de poca potència específica, al tractar-se d’una UTA de mida 

petita. N’hi haurà un per l’aire d’extracció i l’altre per l’aire de ventilació. Seran  

 

 

5.3.4 UTA per als hidromassatges. 

Degut a les necessitats de deshumidificació als hidromassatges, s’ha decidit col·locar una 

unitat especial de tractament d’aire, enfocada a petites piscines interiors. Com ja s’ha 

comentat en el present projecte, aquest recintes només es calefactaran, ja que les condicions 

interiors de càlcul són molt properes a les condicions exteriors a l’estiu, i refrigerar els 

recintes no té sentit. S’ha escollit una màquina de la marca Menerga , coneguda com 

ThermoCond, exactament el model 29 11 01.  

 

Figura 5.3.4.1: Unitat Thermocond. Font: Menerga 
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Els seus components més destacats són: 

a) Recuperador doble de plaques: Amb una eficiència superior al 70%, aportarà a l’aire 

exterior el calor recuperat de l’aire interior, que estarà pròxim als 30ºC. 

b) Circuit frigorífic intern: S’ocuparà de la deshumidificació i de escalfar l’aire fins a les 

condicions d’impulsió. 

c) Bateria de calor:  Alimentada per la unitat de producció d’energia, s’encarregarà de 

mantenir els recintes a la temperatura adequada mentre no sigui necessari 

deshumidificar.  A més, als dies més exigents de l’hivern, aquesta bateria entrarà en 

funcionament si el circuit frigorífic intern no pot cobrir les necessitats de calefacció. 

El  volum de cada recinte es de uns 18m3 i el cabal màxim que hi entrarà serà de 550 m3/h (el 

cabal de la màquina és  de 1100 m3/h), realitzant-se 30 renovacions d’aire cada hora, és a dir, 

cada 2 minuts s’haurà renovat l’aire del recinte. A l’estiu, quan la deshumidificació serà més 

difícil per l’elevada humitat absoluta exterior, es podrà renovar l’aire de cada sala cada 2 

minuts. A l’hivern, ja que la humitat absoluta de l’aire exterior serà bastant baixà,  no serà 

necessari que la màquina funcioni al cabal màxim. 

El segon motiu són les característiques dels aparells d’hidromassatge. Al projecte principal de 

l’hotel s’han previst dues sales d’hidromassatges de poca superfície,  però no s’ha previst quin 

tipus d’aparells es col·locaran. Això és de vital importància, ja que al mercat existeixen varis 

tipus d’aparells que poden tenir temperatures d’aigua entre 30 i 40 graus, i la quantitat d’aigua 

evaporada pot variar molt.  

Per a acabar cal dir que la unitat porta el seu propi sistema de control, per la qual cosa ella 

mateixa escollirà el mode de funcionament. Aquests diferents modes de funcionament i la 

informació tècnica de l’aparell es podran trobar a l’annex D. 

5.4 Climatització interior 

Dins de l’edifici, s’han instal·lat fan-coils de quatre tubs per al tractament de l’aire a tots els 

recintes, excloent el restaurant, el distribuïdor d’aquest i els hidromassatges. També s’hi han 

inclòs els banys, per a donar una major sensació de confort als clients, encara que dificulti la 

instal·lació. Cada fan-coil tractarà l’aire d’un sol recinte, encara que en algunes ocasions, 

afrontarà les càrregues tèrmiques de varis recintes quan aquestes, individualment, no siguin 

molt elevades, com és el cas dels banys. 
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Les unitats que s’han escollit seran de la marca Hitecsa, de la sèrie FCW. Aquests fan-coils 

aniran equipats amb una bateria de fred, una bateria de calor, un ventilador, un filtre d’aire,  

quatre vàlvules de tall i la vàlvula de regulació, tot contingut a una carcassa. 

A continuació, es llisten els models de fan-coil instal·lats a cada recinte. Cal dir que alguns 

recintes compartiran l’aparell, degut a la seva baixa càrrega tèrmica: 

Recinte Model

Habitacions 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21

FCW 63

Habitacions 01, 05, 17, 18 FCW 53
Recepció i Administració FCW 53
Sala d'Estar FCW 83
Sala de Reunions FCW 93
Passadís habitacions FCW 53
Gimnàs FCW 83
Annex gimnàs i vestuaris FCW 73
Passadís Gimnàs FCW 33
Banys Restaurant FCW 53

Taula 5.4.1: Unitats interiors seleccionades

 

Tots els fan-coils portaran la seva safata de condensats instal·lada amb una lleu inclinació per 

tal d’afavorir l’evacuació de l’aigua de condensació que es realitzarà amb canonades de PVC. 

Les característiques com cabal i potències nominals es poden trobar a l’annex D, mentre que 

les característiques i les condicions de funcionament es poden consultar a l’annex A. 
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6 Sistema de conducció d’aire  

6.1 Recomanacions 

A l’hora de dissenyar la distribució d’aire d’una instal·lació s’ha de tenir especialment en 

compte que no es formin corrents d’aire o zones amb estratificació de temperatura. Tots dos 

fenòmens són molt molestos pels usuaris i anul·len el confort del sistema de climatització.   

Si l’aire que surt d’un difusor xoca amb l’aire que surt d’un altre difusor a una velocitat 

excessiva, per damunt de 0,5 m/s, es formen corrents d’aire i turbulències al local. Aquest 

problema es pot evitar fàcilment col·locant els difusors prou separats entre ells. Per cada 

model de difusor es coneix el seu abast, que és la distància que l’aire pot recórrer a velocitats 

per sobre dels 0,20 m/s. Tots els difusors de l’edifici seran col·locats tenint en compte el seu 

abast.  

L’estratificació té lloc quan l’aire d’impulsió se’n va pel retorn sense haver escombrat tot el 

local. Això fa que hi hagi zones del local per on l’aire climatitzat no hi passa mai provocant 

bosses d’aire calent o fred segons el tipus de climatització que s’estigui fent. Per evitar 

l’estratificació cal analitzar el moviment natural de l’aire a l’hora de dissenyar la instal·lació. 

L’aire calent té tendència a pujar mentre que l’aire fred té tendència a baixar a causa de la 

variació de densitat amb la temperatura. També se sap que la corrent d’aire es mou del punt 

de més pressió al de menys.  

Ajuntant tots dos conceptes i estudiant el cas de la refrigeració s’arriba a la següent conclusió: 

fent la impulsió pel sostre i situant el retorn a nivell de terra s’aconsegueix que l’aire fred es 

mescli amb el calent a mesura que baixa cap al punt de retorn evitant l’estratificació.  

Analitzant  el cas de calefacció s’arriba a la conclusió que l’ideal seria fer el moviment 

contrari: impulsió a nivell de terra i retorn a nivell de sostre per aprofitar el moviment natural 

de l’aire. Això suposaria tenir una doble instal·lació  de conductes d’aire i n’encariria molt el 

cost. La instal·lació ha de ser única i per tant s’ha optat pel model d’impulsió al sostre i retorn 

a nivell de terra a través de falses columnes. L’estratificació a l’hivern s’evitarà gràcies al 

segon concepte esmentat: la diferència de pressions a la sala entre impulsió i retorn es 

suficient per garantir la no estratificació.   
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6.2 Xarxa de conductes 

Es dividirà la xarxa en conductes de ventilació, que portaran l’aire de les UTAs exteriors als 

recintes o a les unitats interiors, i en conductes de climatització, i conductes de climatització.  

El mètode de càlcul per a la selecció tan de conductes com dels seus aïllaments, si escau, es 

pot trobar a l’annex A.  

6.2.1 Conductes de ventilació 

Aquest grup inclou els tan els conductes de presa d’aire exterior com els conductes 

d’extracció.  Ambdós seran conductes rectangulars de xapa galvanitzada, amb la diferència 

que els conductes d’entrada d’aire estaran aïllats per evitar pèrdues de calor i prevenir 

condensacions. Amb els resultats dels càlculs, els conductes d’entrada d’aire que transcorrin 

pel fals sostre, hauran de portar un  aïllament exterior amb manta de llana de vidre,  de 30 mm 

d’espessor recoberta per una de les seves cares amb alumini reforçat que actua com a barrera 

de vapor, anomenat Isoair A2 30, de la marca Isover. 

Els conductes d’entrada d’aire que transcorrin per l’exterior, portaran un  aïllament exterior 

amb manta de llana de vidre,  de 55 mm de gruix recoberta per una de les seves cares amb un 

complex kraft-alumini que actua com a barrera de vapor, anomenat Isoair IBR, especialment 

recomanat per a exteriors. 

Es farà necessària la presència de reguladors de cabal als conductes de ventilació de la zona 

del gimnàs i de l’Edifici 3, per a una correcta distribució de l’aire als fan-coils 

En el projecte principal portat  a terme per l’arquitecte, es va definir els sectors d’incendi, els 

quals corresponent un a cada edifici. Per tant,  ja que cap  dels conductes travessa la separació 

entre dos sectors d’incendi, no es fa necessària la instal·lació de comportes tallafoc.  

6.2.2 Conductes de climatització 

Per a portar l’aire des de les bateries de bescanvi tèrmic als elements d’impulsió, s’ha decidit 

utilitzar conductes rectangulars de fibra de vidre del tipus Climaver Neto de la marca Isover.  

Aquest material aïllant està format per una làmina de llana de vidre d’alta densitat revestida 

amb alumini (alumini vist + kraft + malla de reforç + malla de vidre tèxtil) per l’exterior i per 

un teixit de fibra de vidre negra d’alta resistència mecànica per l’interior. El recobriment 
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exterior actua com a barrera de vapor per tal d’evitar possibles condensacions. La forma 

especial de l’acabat del contorns de la làmina fa que el muntatge dels conductes sigui senzill, 

facilitant l’assemblatge entre les diferents peces. Tenint en compte aquesta facilitat de 

muntatge juntament amb l’alta rigidesa del material, s’aconsegueixen unes unions molt 

resistents. 

S’utilitzarà el mateix tipus de conducte per a unir les reixetes de retorn amb les diferents 

màquines de climatització. En aquest cas tampoc serà necessari l’ús de comportes tallafoc, ja 

que cap dels conductes travessa la separació de dos sectors d’incendi. 

 

6.3 Unitats de difusió de climatització 

La difusió de l’aire es farà amb elements terminals de la marca DIRU. S’han escollit distints 

models de difusors i reixetes depenent del les característiques del recinte, així com del cabal a 

impulsar. 

El model MVH és una reixeta rectangular que dispara l’aire en una única direcció de forma 

que permet cobrir grans superfícies. S’ha utilitzat a les habitacions i petits locals amb 

impulsió quasi directe. En canvi, la RFT-1 és reixetes una reixeta de sostre pensada per 

impulsar l’aire en una sola direcció.  

En quant als difusors, el model DC és un difusor quadrat clàssic dissenyat per a sostres,que 

reparteix l’aire en totes direccions i s’utilitzarà en els recites grans o on sigui necessari més 

cabal. El model DS és un difusor circular, utilitzat en recintes més petits, sobretot banys i 

vestuaris. El model DAC-1 és un difusor que impulsa l’aire en una sola direcció, utilitzat 

sobretot a passadissos. Als recintes amb més d’un difusor, aquests han sigut col·locats tenint 

en compte que les superfícies d’abast de dos difusors no es superposin a velocitats superiors a 

0,5 m/s. 

A continuació, es presenta una taula on s’indiquen els elements de difusió de cada recinte. Es 

pot observar com hi ha models de reixeta que porten “+R”, que indica presència de regulació 

de cabal a les reixetes i difusors. Aquest regulador de cabal serveix per ajustar la xarxa de 

conductes: 
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Habitacions 01, 05, 
17, 18

MVH  450x200 1 450 5,62 16

Habitacions 02, 03, 
04, 06, 07, 08, 09, 
10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 19, 20, 21

MVH  500x200 1 540 6,32 18

Recepció MVH +R  350x100 2 180 4,6 15
Administració DC 12" +R 1 180 2,2 15
Sala d'Estar DC 15"+R 2 440 3,1 15
Sala de Reunions DC 15" +R 2 525 3,51 15
Passadís 
habitacions

DAC-1  6viesx800 1 450 6,92 16

RFT-1 +R 600x300 1 700 7,14 19
MVH +R 700x200 9 700 5,98 21

Bany Homes 
Restaurant

DS 6" +R 1 115 1,43 15

Bany Dones 
Restaurant

DS 6" +R 1 110 1,39 15

Bany Minusvàlids 
Restaurant

DS 6" +R 1 85 1,15 15

Bany Exterior DS 8" +R 1 140 1,22 15

Distribuïdor 
Restaurant

DC 9" +R 1 230 3,5 15

Gimnàs RFT-1 600x600 1 940 6,17 15
Annex Gimnàs DS 10" +R 1 310 1,89 15
Vestuarí Masculí DS 10" +R 1 270 1,7 15
Vestuarí Femení DS 10" +R 1 270 1,5 15
Hidromassatge 1 DC 18" +R 1 550 3,3 15
Hidromassatge 2 DC 18" +R 1 550 3,3 15
Passadís Gimnàs DAC-1  4viesx900 1 320 5,35 15

Restaurant

Taula 6.3.1: Elements de difusió als recintes

 

A la Taula 6.3.1 es poden observar uns nivells de soroll baixos, evitant molèsties. També es 

pot observar que no apareix el bany comú de l’edifici 1. Això es degut a que l’aire d’impulsió 

provindrà de la UTA de l’Edifici 1, per la qual cosa es considerarà com a element de difusió 

de ventilació, i s’escollirà a l’apartat 6.4 . 
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Pel que fa a les reixetes de retorn, que també seran de la marca DIRU, s’optarà per instal·lar-

ne de dos tipus, depenent del lloc on aniran col·locades.  

El model RRF és una  reixeta verticals rectangulars de lames fixes a 45º i és adequat per 

situar-lo a les falses columnes. El model RGP és una reixeta amb retícula, apta per situar-la al 

sostre. S’ha escollit aquest tipus de reixeta a recintes on no es pot fer el retorn per falses 

columnes com als passadissos. També s’ha utilitzat a llocs com els hidromassatges, ja que una 

reixeta al sostre ajuda a la sortida de l’aigua evaporada i evita la presència d’humitat. 

Com en el cas de les reixetes d’impulsió, es pot observar com hi ha models de reixeta que 

porten “+R”, que indica presència de regulació de cabal. 

Recinte
Model  i      

Dimensions 
Unitats al 
recinte

Cabal unitari 

(m3/h)
Soroll (dB)

Habitacions 01, 05, 
17, 18

RRF 250x400 1 450 20

Habitacions 02, 03, 
04, 06, 07, 08, 09, 
10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 19, 20, 21

RRF 300x450 1 540 16

Recepció RRF+R  250x350 1 360 18
Administració RRF+R 200x250 1 180 16
Sala d'Estar RRF+R 250x400 2 440 19
Sala de Reunions RRF +R 300x450 2 525 15
Passadís 
habitacions

RGP 350x200 1 450 26

Restaurant RRF+R 300x500 10 700 19
Distribuïdor 
Restaurant

RRF+R 150x300 1 230 22

RRF+R 250x350 2 330 16
RRF+R 250x300 1 280 16

Annex Gimnàs RRF+R 250x350 1 310 15
Vestuarí Masculí RRF+R 250x300 1 270 16
Vestuarí femení RRF+R 250x300 1 270 16
Hidromassatge 1 RGP+R 400x200 1 550 28
Hidromassatge 2 RGP+R 400x200 1 550 28
Passadís Gimnàs RGP 250x200 1 320 25

Gimnàs

Taula 6.3.2: Elements de retorn als recintes  

Com es pot veure a la Taula 6.3.2 hi ha reixetes de retorn de diferents dimensions al gimnàs. 

Això es deu a que les de 250x350 aportaran aire al fan-coil, i la de 250x300 actuarà com a 

reixeta d’extracció, enviant l’aire a la UTA del Gimnàs. 
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6.4 Unitats  de difusió de ventilació 

Com s’ha comentat anteriorment, l’aire de ventilació a l’Edifici 1 serà impulsat directament 

als recintes. També s’utilitzaran reixetes i difusors de la marca DIRU. S’instal·laran reixetes 

de lames fixes, on el model RL-C tindrà les lames a 0º i serà col·locada a les parets, i el model 

RL-A amb les lames a 20º, que s’utilitzarà als sostres. Per al bany comú, es col·locarà un 

difusor circular DS. Tots els elements de difusió disposaran de regulació de cabal. 

Recinte
Model  i      

Dimensions 
Unitats al 
recinte

Cabal unitari 

(m3/h)
Abast 
(m)

Soroll 
(dB)

Habitació RL-C+R  200x75 1 58 3,65 15
Recepció RL-C + R 350x100 1 180 6,07 15
Administració RL-A+R 200x50 1 45 3,29 15
Sala d'Estar RL-A+R 400x200 1 360 6,73 15
Sala de Reunions RL-A+R 500x250 1 540 8,59 20
Bany comú DS 6" +R 1 170 1,9 21
Passadís RL-A+R 200x50 1 34 3,48 15

Taula 6.4.1: Elements de difusió de ventilació als recintes  

Pel que fa a l’extracció d’aire dels recintes de l’Edifici 1 (retorn a la UTA), s’utilitzaran. En 

els recintes comuns, es col·locaran reixetes model RRF a falses columnes, semblants en 

dimensions a les col·locades per a retorn dels fan-coils. Per a les habitacions, es podrien 

col·locar del mateix tipus que les d’impulsió (RL-C), però es col·locaran RGP per a poder-les 

distingir a simple vista. 

Recinte
Model  i      

Dimensions 
Unitats al 
recinte

Cabal unitari 

(m3/h)
Soroll 
(dB)

Habitació RGP +R 250x50 1 58 17
Recepció RRF+R 150x300 1 225 22
Sala d'Estar RRF+R  250x350 1 360 18
Sala de Reunions RRF +R 300x450 1 540 16

Taula 6.4.2: Elements d'extracció als recintes  

Com es pot observar a la Taula 6.4.2, hi ha tres recintes que no disposaran de reixetes. El 

passadís de les habitacions no disposarà de retorn per a poder gaudir d’una lleugera 

sobrepressió, que dificultarà l’entrada d’aire exterior al recinte, ja que té una porta d’accés des 

de l’exterior. L’administració en canvi, no podrà tenir retorn a la UTA per motius energètics, 

ja que la reixeta s’hauria de col·locar al sostre i absorbiria l’aire d’impulsió. A més, gaudirà de 

sobrepressió, que evitarà l’entrada d’aire de la recepció i de l’exterior. En el cas del bany 

comú, l’aire s’extraurà directament a l’exterior.  



 

 

63 Estudi i control de la climatització d’un hotel rural a Mallorca 

7 Control de la instal·lació 

Una vegada escollida la instal·lació,  cal tenir cura en l’elecció del sistema de control. Encara 

que el RITE faci complir certes coses en aquest camp, un sistema de control de la instal·lació 

adequat pot augmentar l’estalvi energètic. En canvi, una mala elecció, a part de no tenir tant 

d’estalvi, pot causar problemes i incomoditats als usuaris. 

En el mercat, existeixen diferents fabricants que ofereixen un variat conjunt de solucions al 

control de la instal·lació.  Aquests sistemes poden ser  de la complexitat que es vulgui i tenir 

la possibilitat de controlar el equips i el seu funcionament a voluntat. Cal dir també, que 

aquesta complexitat es reflexa en un augment del cost de la instal·lació: els elements que 

ofereixen unes millors opcions, són també els més cars. 

Per aquest motiu i ja que la instal·lació escollida no es massa complexa,  s’ha decidit 

comparar dos possibles sistemes de control. Un d’ells, serà el bàsic, el que compleixi amb la 

normativa existent i que proporcioni un control de la instal·lació acceptable. L’altre serà 

l’avançat,  en el que es podran tenir les millors prestacions en el control de la instal·lació. 

Per a dur a terme aquesta tasca, s’han escollit productes de la marca Siemens, un dels 

fabricants importants en l’àmbit dels sistemes de control.  

7.1 Elements de camp 

Abans de definir els sistemes de control, caldrà saber quins elements de camp s’instal·laran. 

La unitat de producció d’energia de Climaveneta i les dues UTAs de Menerga disposen del 

seu propi sistema de regulació, per tant, no serà necessari instal·lar-hi cap tipus d’element de 

camp. Les bombes portaran el seu propi control electrònic, amb la qual cosa el sistema de 

control només s’ocuparà de enviar les senyals pertinents per al correcte funcionament 

d’aquestes. El llistat de punts es pot trobar a l’annex C. 

7.1.1 Sistema hidràulic 

Al sistema hidràulic s’instal·laran sondes per a saber en tot moment la temperatura de l’aigua. 

També es col·locarà una vàlvula de tres vies amb un servomotor proporcional, per a regular la 

producció de ACS, desviant part de l’aigua calenta del circuit primari, si la bomba de calor no 

treballa al màxim. A continuació es mostren els elements necessaris: 
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Quantitat Descripció Ubicació

6
Sonda temperatura inmersió per a 
canonada

Retorn dels circuits primaris i 
impulsió dels secundaris

1 Vàlvula de 3 vies motoritzada Impulsió aigua calenta

Taula 7.1.1: Elements de camp al sistema hidràulic

 

7.1.2 UTA Restaurant 

El sistema de control actuarà sobre el ventilador d’impulsió i el ventilador de retorn 

,mitjançant el variador de freqüència dels motors, i en rebrà informació sobre l’estat de 

funcionament. També actuarà sobre l’humidificador i el recuperador rotatiu, dels quals rebrà 

informació sobre l’estat. Es col·locaran sondes per conèixer la temperatura d’impulsió, la 

temperatura i humitat del retorn i la qualitat de l’aire de retorn, així com pressòstats que 

serviran com a alarma de filtre brut.  S’instal·laran reguladors a les comportes d’aire exterior, 

d’aire d’extracció i d’aire de recirculació i vàlvules de dues vies amb servomotor a les bateries 

de bescanvi tèrmic. Disposarà de l’opció de fer free-cooling (2 comportes extra). 

El restaurant es un recinte gran, on hi pot haver variacions de la temperatura interior, degudes 

sobretot a com s’hi distribuiran els ocupants. Per aquest motiu, s’ha optat per col·locar dues 

sondes de temperatura ambient als extrems del recinte i servomotors als reguladors de cabal 

de les reixetes, perquè així el propi sistema pugi escollir a quina zona impulsar aire. A 

continuació es presenten tots els elements de camp relacionats amb aquesta màquina: 

Quantitat Descripció Ubicació
1 Sonda de temperatura per a conducte Impulsió 
1 Sonda temperatura i HR Retorn 
1 Sonda de qualitat d'aire Retorn
3 Presostat d'alarma de filtre brut Filtres 
2 Sonda de pressió diferencial Ventiladors 
5 Actuador per a comportes Comportes de la UTA
2 Vàlvula de 2 vies motoritzada Bateries de fred i calor
2 Sonda Temperatura ambient Restaurant
10 Actuador per a comporta de reixetes Reixetes d'impulsió del 

Taula 7.1.2: Elements de camp a la UTA del restaurant  

7.1.3 UTA Gimnàs 

En aquest cas, el sistema de control actuarà sobre la posada en funcionament dels motors dels 

ventiladors, així com sobre l’humidificador. De tots tres rebrà informació sobre l’estat. Es 
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col·locaran sondes per conèixer la temperatura d’impulsió, la temperatura i humitat del retorn 

i la qualitat de l’aire de retorn, així com pressòstats que serviran com a alarma de filtre brut.  

S’instal·laran reguladors a les comportes d’aire exterior, d’aire d’extracció i d’aire de 

recirculació i una vàlvula de dues vies amb servomotor a la bateria de bescanvi de calor que hi 

ha: 

Quantitat Descripció Ubicació
1 Sonda de temperatura per a conducte Impulsió
1 Sonda temperatura i HR Retorn 
1 Sonda de qualitat d'aire Retorn
3 Presostat d'alarma de filtre brut Filtres 
3 Actuador per a comportes Comportes de la UTA
1 Vàlvula 2 vies motoritzada Bateria de calor

Taula 7.1.2: Elements de camp a la UTA de la zona del gimnàs  

7.1.4 Altres 

Serà necessària la presència d’una sonda que mesuri la temperatura exterior i es procurarà que 

es col·loqui on el sol no hi incideixi directament, ja que la radiació solar provocaria lectures 

massa elevades degut l’escalfament de la pròpia sonda. Tampoc es pot instal·lar prop de 

sortides de ventilació o de fums, a la vegada que s’ha de garantir un fàcil accés 

S’instal·laran termòstats per al control de la temperatura ambient en els recintes climatitzats 

per fan-coils. Als recintes que comparteixen fan-coil, s’instal·laran els termòstats en els que 

les necessitats tèrmiques siguin més importants: 

Aparell Recinte escollit
Fan-coil Recepció-Administració Recepció
Fan-coil Banys Restaurant Bany dones
Fan-coil Annex Gimnàs-Vestuaris Annex gimnàs

Taula 7.1.4: Col·locació dels tèrmostats per a fan-coils que afecte a més d'un recinte 

A més, s’hauran d’instal·lar servomotors a les vàlvules de 3 vies amb bypass que ja porten 

incorporats els fan-coils. Com que són aparells a quatre tubs, seran necessaris dos 

servomotors per cadascun.  

S’ha decidit col·locar servomotors als reguladors de cabal de reixetes i difusors de ventilació 

de l’Edifici 1, per poder restringir l’entrada d’aire exterior durant la nit als recintes que no 
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s’utilitzen. S’instal·laran als elements de difusió de la recepció, la sala d’estar, la sala de 

reunions i al bany comú: 

Quantitat Descripció Ubicació
1 Sonda temperatura de l'aire Exterior
29 Termostat d'ambient Recintes amb fan coil

58
Actuador per vàlvula de 3 vies amb 
bypass

Bateries dels fan-coils

4 Actuador per a comporta de reixetes
Elements de difusió de recintes 
comuns de l'edifici 1

Taula 7.1.4.2: Elements de camp a fan-coils, per a l'aire exterior i per a elements de difusió de l'Edifici 1  

7.2 Sistema de control bàsic 

La primera variant de control consisteix en un sistema que integra el control de les unitats 

exteriors que no disposen de sistema de regulació propi. La unitat de producció d’energia i de 

les dues UTAs de Menerga si que disposen de sistema de regulació i funcionaran de manera 

autònoma, sense integrar-se al sistema de control. 

La monitorització i operació del sistema de control es realitza mitjançant un terminal de 

servei,  que és un panell d’operació ubicat en el quadre de control i permet les funcions de 

visualització i maneig de la instal·lació. Aquest terminal intercanviarà informació sobre la 

instal·lació amb dues subestacions remotes de control, situades als dos edificis més grans. 

Aquestes subestacions rebran senyals de les sondes de mesura, les compararan amb les 

variables de referència i transmetrà senyals d’actuació als servomotors previstos a comportes i 

vàlvules. D’aquesta manera, les variables controlades es mantenen dins dels valors òptims de 

confort, estalvi i eficiència òptims per la  instal·lació.  

A l’Edifici 1 es projecta una subestació remota amb mòduls de entrada/sortida per efectuar el 

control de les comportes de les reixetes dels recintes anomenats a l’apartat 7.1.4.A l’Edifici 2 

s’ubica una subestació remota que disposa d’un controlador modular lliurement programable, 

des de la que es regularan els següents elements del sistema de climatització: 

- Sistema hidràulic. 

- UTA del restaurant. 

- UTA del gimnàs. 

 Pel que fa a la regulació de la climatització interior del hotel, es proposa un control d’ 

ambient individual autònom. Als recintes que s’hagin anomenat a l’apartat 7.1.4, es disposa 

d’un termòstat electromecànic que permetrà variar la velocitat del ventilador del fan-coil i 
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canviar de mode calefacció a mode refrigeració, així com variar la temperatura interior de 

consigna.  Aquest termòstat actuarà directament sobre les vàlvules de 3 vies de les bateries de 

calefacció i refrigeració mitjançant servomotors on/off. 

 

7.3 Sistema de control avançat 

La segona variant consisteix en un sistema de gestió tècnica centralitzada, que es l’opció més 

completa i amb millors prestacions para el control de la instal·lació. Aquest és un sistema de 

control i automatització de edificis de Siemens, eficient energèticament i amb disseny 

flexible, per a  tot tipus d’edificis. A continuació es mostra la topologia que tindria el sistema: 

 

 
Figura 7.3.1: Topologia del sistema de control avançat. Font: Siemens 

La estació de gestió central serveix per visualitzar i manejar els distints processos de l’edifici. 

Conté un conjunt complet d’aplicacions que permeten una gestió de l’edifici senzilla i 

econòmica. Es col·locarà a l’administració o la recepció.  

Respecte al sistema de control bàsic, la subestació remota de l’Edifici 1 conservarà els mòduls 

d’entrada sortida. Però s’hi afegirà un controlador amb targeta de comunicació, amb connexió 

mitjançant protocol Modbus, per a integrar la UTA Menerga de l’Edifici 1 i així poder 
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monitoritzar-la des de l’estació central. També s’hi afegirà un controlador amb targeta de 

comunicació, amb connexió mitjançant bus LON, per a la integració de tots els controladors 

de fan-coils de la instal·lació. A la subestació remota de l’Edifici 2 s’hi afegirà un controlador 

amb targeta per a la integració de la unitat de producció d’energia. La UTA dels 

hidromassatges funcionarà de manera autònoma. 

Pel que fa a la regulació de la climatització interior del hotel , en aquest cas es proposa que 

cada aparell tingui el seu propi controlador i aquest es comuniqui mitjançant bus Lon amb 

l’estació central. Seguirien una topologia com aquesta: 

 

Figura 7.3.2: Topologia de control dels fan-coils al sistema de control avançat. Font: Siemens 

Als recintes que s’hagin anomenat a l’apartat 7.1.4, s’hi col·locaran sondes d’ambient en lloc 

de termòstats. A les habitacions i la recepció, s’hi podrà variar la consigna de temperatura 

interior, als altres recintes no. Amb la informació que li proporcioni la sonda d’ambient, el 

controlador de fan-coil actuarà sobre les vàlvules de 3 vies de les bateries de calefacció i 

refrigeració mitjançant servomotors de 3 punts. Des de l’estació central també es podrà 

gestionar el funcionament d’aquests aparells. 

 

7.4 Comparació de sistemes 

La primera diferència entre els dos sistemes, encara que no s’ha portat a terme els 

pressupostos corresponents, serà el cost de la instal·lació de control. El sistema avançat, pel 

simple motiu de necessitar més elements de control, resultarà més car. Aquest fet produirà 

que es necessiti més cablejat, així com més mà d’obra per al muntatge i la programació del 

sistema, que farà que els sistema avançat sigui més car que el bàsic. 
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En el control de fan-coils, el sistema bàsic permet a l’usuari de l’hotel canviar la temperatura 

de consigna i la velocitat del ventilador de l’aparell. Pot semblar que això ofereixi major 

control sobre el fan-coil, però també pot comportar mal funcionament o avaries degudes a un 

ús incorrecte. En canvi, amb el sistema avançat, l’usuari només pot variar la temperatura de 

consigna en un rang de -3ºC a 3ºC, en els fan-coils que ho permetin. La resta de variables les 

establirà el sistema de gestió centralitzat, aconseguint un funcionament òptim. La possibilitat 

dóna major funcionalitat al sistema i facilita el correcte manteniment de la instal·lació, 

allargant la vida útil de la mateixa. 

A nivell de gestió, el sistema bàsic disposa d’un panell de comandament que permet un 

control centralitzat de la UTA del restaurant, la UTA del Gimnàs i el sistema hidràulic. Es 

poden canviar les variables de consigna d’aquests aparell i observar possibles avaries dels 

mateixos. Però amb aquest panell no es té cap tipus de control sobre els elements autònoms 

com la unitat de producció d’energia o els fan-coils, per la quan cosa s’hauran d’introduir les 

variables de consigna i comprovar el correcte funcionament de cadascun d’ells manualment. 

Amb el sistema de gestió centralitzat, es podrà conèixer el amb tot detall i des d’un ordinador, 

l’estat de funcionament de totes les unitats de la instal·lació de climatització. A més, aquest 

sistema es programarà de tal manera que ajusti les variables per a un funcionament òptim i 

eficient. 

  



 

 

70 Memòria  
 

  



 

 

71 Estudi i control de la climatització d’un hotel rural a Mallorca 

8 Pressupost 

En aquest apartat es tracta de valorar de forma global els costos totals de les instal·lacions de 

climatització definides en aquest projecte. Els valors resumits a continuació s’han obtingut 

dels catàlegs tarifes comercials dels proveïdors i de la base de dades del generador de preus de 

CYPE Ingenieros. Es pot consultar amb més detall l’annex E, on també es poden trobar les 

exclusions que afecten al pressupost. Aquí se’n presenta el resum per capítols: 

Capítol Descripció Preu  Total
1 Unitats centralitzades de climatització 39.890,00 €
2 Unitats de tractament d'aire 72.998,46 €
3 Unitats interiors 20.354,08 €
4 Sistema de conducció d'aigua 106.413,78 €
5 Sistema de conducció i difusió d'aire 36.982,58 €
6 Enginyeria 16.598,33 €

293.237,22 €TOTAL INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ

Taula 8.1: Resum per capítols del pressupost  

Una de les exclusions és la instal·lació de control. Això es degut a que al capítol 7 s’han 

presentat dues opcions per al sistema de control i es valoren per separat. A més, el 

subministrament i el muntatge dels aparells així com l’enginyeria, la programació i la posada 

en marxa les realitza l’empresa que oferta el sistema de control. A continuació es mostra el 

valor del pressupost total, escollint el sistema de control bàsic: 

Descripció Preu total
Instal·lació de climatització 293.237,22 €
Instal·lació de control
Sistema Bàsic

TOTAL PRESUPOST 326.073,38 €

32.836,16 €

Taula 8.2: Pressupost total amb sistema de control bàsic  

També es mostra el valor del pressupost escollint el sistema de control avançat: 

Descripció Preu total
Instal·lació de climatització 293.237,22 €
Instal·lació de control
Sistema Bàsic

TOTAL PRESUPOST 359.825,78 €

66.588,56 €

Taula 8.3: Pressupost total amb sistema de control avançat  
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9 Impacte ambiental 

A l’estudi de l’impacte ambiental es tracta la interacció entre la instal·lació projectada i 

l’entorno de la seva ubicació. En aquest punt només es contempla el funcionament normal 

dels  equips. 

9.1 Contaminació acústica 

Les condicions que s’han de complir sobre renous i vibracions les marca la pròpia normativa 

de l’ajuntament de Vilafranca de Bonany amb el reglament present a les ordenances 

municipals. Encara que l’hotel no estigui situat en zona urbana i que l’edifici més proper 

estigui a una distància de més de 200 metres, es complirà la normativa per a assegurar el 

benestar de clients i treballadors. 

Segons estipula l’ordenança municipal, el nivell d’emissió sonora permès a l’exterior serà 

com  màxim de 65 dB(A) de les 8h a les 22h, i de 60 dB(A) a l’horari nocturn, de 22h a 8h. 

Per aquest motiu, les unitats exteriors s’aïllaran acústicament per tal de complir amb aquestes 

especificacions. Caldria realitzar un estudi acústic al moment de la instal·lació per corroborar 

el compliment de l’ordenança. 

Per a l’ambient interior, l’ordenança estipula un nivell màxim d’emissió sonora de 40 dB(A) 

de les 8h a les 22h, i de 35 dB(A) de 22h a 8h. Les fonts de soroll per a l’interior seran la 

xarxa de canonades, els fan-coils i la xarxa de conductes amb les seves reixetes i difusors. 

Amb els criteris amb els que s’ha dissenyat la instal·lació, si tot funciona correctament, es pot 

garantir que el nivell de soroll interior estarà dins els marges acceptables de confort. 

Pel que fa a les emissions de vibracions, seran controlades mitjançant bancades especials, on 

reposarà la maquinaria destinada a l’exterior. Totes les màquines que pel seu funcionament ho 

requereixin, s’instal·laran amb els antivibradors necessaris per tal d’atenuar les vibracions que 

emeten. 

9.2 Contaminació atmosfèrica 

La instal·lació, en condicions normals de funcionament, no emet cap contaminant a 

l’atmosfera, ja que el fluid portador d’energia és l’aigua. Els únics focus d’emissions poden 

ser fuites de refrigerant a la bomba de calor Climaveneta i a les UTAs de Menerga. En tot cas, 
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aquests aparells treballen amb refrigerant R-410a, que presenta l’avantatge que, en cas de 

fuita, no provoca la destrucció de la capa d’ozó al no tenir present el clor en la seva molècula. 

L'aire d'extracció, que podria ser considerat com a contaminació atmosfèrica, s’utilitzarà per a 

la recuperació de calor i serà filtrat abans de ser expulsat.". La instal·lació, en condicions 

normals de funcionament, no emet cap olor a l’atmosfera. A més, ja que l’hotel està fora de 

cap zona urbana, el possible aire viciat de les extraccions es mesclarà totalment amb 

l’atmosfera abans de ser perceptible pels clients. 

9.3 Contaminació tèrmica 

La unitat de producció d’energia és un focus de generació tèrmica, ja que bescanvia calor amb 

l’aire exterior, com també ho son les UTAs de l’Edifici 1 i dels Hidromassatges, ja que tenen 

circuit frigorífic incorporat. Totes aquestes unitats estan situades a l’exterior, i prou 

allunyades d’elements constructius, cosa que permet una correcta ventilació de les màquines i 

afavoreix la dissipació de calor. 

Un altre focus de generació tèrmica seran les canonades de distribució d’aigua. Per això, 

s’han aïllat de manera que compleixin amb la normativa i no produeixin elevacions de 

temperatura significatives per els recintes on passin. 

9.4 Aigües residuals 

Tota la maquinaria de la instal·lació produirà condensacions d’aigua. A l’estiu, la humitat de 

l’aire condensarà  a les bateries de fred, tan de fan-coils com de UTAs, fenomen que es pot 

produir també als recuperadors estàtics o a l’evaporador de la unitat de producció d’energia, 

on també es possible que s’hi puguin produir a l’hivern. L’aigua condensada serà recollida a 

la safata de condensats de cada aparell i d’aquí seran recollides en canonades i conduïdes a la 

xarxa de pluvials. 

9.5 Residus sòlids 

No es preveu la  generació de residus sòlids durant el funcionament normal de la instal·lació. 

L’únic residu que possiblement es generi seran les partícules acumulades als filtres d’aire, que 

hauran de ser netejats quan es duguin a terme tasques de manteniment.  

Durant l’arribada del material i el muntatge de la instal·lació, es generaran residus com 

envasos de cartó o plàstic, així com restes de materials utilitzats als conductes o a les 
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canonades. Tots aquests residus hauran de ser recollits i, si escau, reciclats abans de la posada 

en marxa de la instal·lació. 

Quan la vida útil de la instal·lació acabi i es retirin tots els seus components, els elements que 

s’hauran de reciclar són els següents; 

- Refrigerant R410a. 

- Xapa d’acer galvanitzat de conductes i carcasses de UTAs. 

- Acer de canonades. 

- Fibra de vidre. 

- Alumini dels equips de climatització. 

- Polímers aïllants 

- PVC dels desguassos. 

- Circuits impresos de plaques electròniques. 

 

 

9.6 Impacte visual 

L’impacte visual de les unitats exteriors serà mínim. La majoria de les UTAs estaran ubicades 

a la coberta de l’Edifici 2, i seran gairebé imperceptibles, ja que aquesta coberta té una paret 

de 1 metre d’alçada que l’envolta. La unitat de producció d’energia es troba situada al costat 

de la cuina, i queda protegida de la visió dels clients per un mur que també amaga l’entrada de 

mercaderies a la cuina.  

La UTA de l’Edifici 1 es troba en una situació més conflictiva, ja que està ubicada molt 

pròxima a nivell de terra a un extrem de l’edifici, davant la impossibilitat de col·locar-la a la 

coberta. Serà necessari col·locar alguna paret o algun tipus de panell resistent que l’envolti, 

deixant l’espai suficient per al correcte funcionament de la màquina així com alguna porta 

d’accés. 

Pel que fa a la instal·lació interior, estarà ubicada al fals sostre. Els únics elements que 

quedaran a la vista seran les reixetes d’impulsió i retorn i els difusors. 
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10 Conclusions 

Durant tot el projecte s’han anant fent aclarariments i reflexions obtingudes segons els 

resultats i amb aquest capítol es vol resumir les mes importants que han afectat en el resultat 

final del projecte.   

S’ha vist que, al tractar-se d’una illa, la humitat de l’aire és un factor a tenir en compte.  A 

l’estiu produeix que la càrrega de calor latent de ventilació sigui molt major que la de calor 

sensible. A l’hivern, permet que la necessitat d’humidificar l’aire exterior sigui menor que en 

les zones de clima sec. 

S’ha  pogut observar que, degut a les característiques constructives de l’hotel i als requisits 

que imposa la normativa vigent, la càrrega tèrmica de ventilació té un pes molt important en 

les necessitats tèrmiques. Per aquest motiu, és d’obligat compliment instal·lar un sistema de 

ventilació amb recuperadors d’energia que estalvien energia que es gastaria per tractar aquest 

aire de renovació. 

Segons els resultats de l’estudi tèrmic, s’ha pogut comprovar que existeix una simultaneïtat de 

càrregues de calefacció i refrigeració. En alguns recintes, la càrrega interna pot fer que es 

necessiti refrigeració durant l’hivern, encara que la temperatura exterior sigui baixa. A l’estiu, 

es pot necessitar calefacció a les nits, als recintes desocupats. En èpoques intermèdies 

(primavera i tardor), en un mateix dia es poden combinar necessitats de calefacció i 

refrigeració. 

Encara que una instal·lació a quatre tubs sigui més costosa que una a dos tubs, permet una 

major independència de cada aparell de climatització, ja  que hi pot haver aparells de la 

mateixa zona que tinguin demandes de refrigeració o de calefacció. A més, separar la xarxa 

hidràulica en varis circuits secundaris, permet que la circulació d’aigua només es faci en 

moments que sigui necessària.  

La planta de producció simultània de fred i calor ofereix les mateixes possibilitats que una 

planta refredadora i una bomba de calor, tot en la mateixa unitat, ocupant menys espai. Es pot 

aprofitar la planta com a mitjà auxiliar de producció d’ACS quan la demanda de calefacció ho 

permeti o quan la màquina faci producció simultània de fred i calor, que farà que l’ACS sigui 

produïda més eficientment. 
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Pel que fa a la conducció d’aire, és important dissenyar les xarxes de conductes amb girs 

suaus i el menor nombre de punts singulars perquè la pèrdua de càrrega sigui mínima. 

Aquests conductes s’aïllaran tèrmicament perquè l’aire que hi circula tingui les menors 

pèrdues possibles. S’ha de tenir cura amb la selecció d’elements de difusió ja que l’elecció 

dels elements equivocats pot tenir com a conseqüència una mala distribució de l’aire dins el 

recinte a climatitzar, a més de molèsties produïdes per una velocitat de l’aire elevada o soroll 

als elements de difusió i retorn. 

El sistema de control és una part fonamental en la instal·lació de climatització. És l’encarregat 

d’analitzar les variables i donar les ordres pertinents als demés elements de la instal·lació. 

S’ha comprovat que un sistema de control avançant, encara que sigui més costós, ajuda a la 

instal·lació a ser més eficient, ja que permet la comunicació de dades entre tots els elements 

que la formen, i es poden saber més exactament les demandes de calor i fred de cada aparell i 

les avaries que puguin patir. 

S’ha vist que la instal·lació potser tingui un cost elevat, però s’han seleccionat aparells i 

materials de la major qualitat per tenir una instal·lació eficient i amb poques avaries. S’ha de 

tenir en compte que es presenta un pressupost, i que a l’hora de l’execució de l’obra, hi ha 

factors com els descomptes dels fabricants, modificacions en la instal·lació, etc., que poden 

produir variacions del cost final respecte el pressupost. 

En quant al impacte mediambiental de la instal·lació no generarà cap emissió a la seva 

localització. Però el fet de consumir energia elèctrica, provocarà emissions de gasos nocius, 

principalment CO2, a les localitzacions de les centrals de producció elèctrica. El fet d’haver 

instal·lat un sistema eficient i amb el menor consum possible provocarà una taxa d’emissions 

anuals relativament baixa. Pel que fa al soroll, la instal·lació compleix amb les ordenances 

municipals, encara que no es trobi a casc urbà,  per poder assegurar que no causarà molèsties 

als usuaris.  
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