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Instal·lacions . CLIMATITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DE L’ENTORN I SITUACIÓ CLIMÀTICA DE LA PARCEL·LA

   
La possessió de Ca Na Marca i l’Hotel es situen al municipi de BINISSALEM, a l’illa 
de Mallorca. El poble es troba casi al centre de la comarca des raiguer, a 22 km de 
la capital, Palma. L’orografia del poble alterna elements muntanyosos combinats amb 
planes espaioses recolzades a la Serra de Tramuntana, i més específicament a la 
Serra d’Alfabia i als Turons de Bellveure.

El municipi es protegeix del vents freds septentrionals gràcies a la Serra de Tramun-
tana/Alfabia, cosa que crea un petit microclima una mica més benigne. Els sols son 
calcaris profunds, pedregosos i d’una fertilitat mitjana, per lo que posseeixen grans 
possibilitats per al cultiu de vinyes i oliveres de gran qualitat.

La seva altitud mitjana es situa als 139 m per sobre del nivell de la mar, tenint com a 
punt més elevat el Penyal dels Bous (408 m) i el Puig de Bellveure (396 m9. El clima 
es mediterrani suau, amb estius secs, llargs i calorosos, hiverns curts i primaveres i 
tardors lleugerament plujosos. Les precipitacions mitjanes anuals oscil·len entre els 
410-460 mm amb una humitat relativa del 73%.

Al municipi de Binissalem es distingeixen tres parts ben diferenciades: la zona nord, 
amb els turons de Bellveure i Morneta, separats pel Coll d’en Simonet, on trobam el 
Penyal dels Bous, els penyals Tallats, el Penyal Roig, la penya de Ca’n Geroni, Sa 
Panada, etc. La zona central, on està el nucli urbà i on ja no es distingeixen els antics 
nuclis aïllats de cases (Pedaç, Es Reg, Es Pou Bo, Sa Coma, Robines, S’olla, Es Ras-
queli...)també trobem aquí la xarxa de comunicacions històrica i moderna (eix romà 
Palma-Pollentia, el camí islàmic des Raiguer, la via del tren Palma-Inca i la carretera 
Palma-Alcudia); l’ultima zona es la que està mes al sud, on trobem el llogaret de Bini-
gual, des de on surten els camins a Muro, Biniali, Sa Cabana, Sencelles i per on passa 
l’autovia Palma-Alcudia.
El projecte es situa a la zona nord, a 1.5 km del centre urbà de Binissalem, protegit 
pels turons de Bellveure i a una altura de 190 m. Es troba a una parcel·la dedicada 
principalment al cultiu d’oliveres, (una part d’ells protegits) encara que també exis-
teixen un bon nombre d’arbres fruitals, garrovers, figueres i altres cultius, tots dividits 
en per nombrosos murs de contenció tradicionals de pedra seca. També es troba a 
la parcel·la una petita cantera de Pedra de Binissalem amb la que està construïda la 
possessió.

El projecte constitueix la construcció existent amb una forma compacta y amb gruixuts 
murs de pedra, amb una orientació sud-est. L’hotel, com a nova construcció, es un 
edifici de poca altura (2 plantes), amb la zona pública semi-soterrada i les habitacions 
a la planta superior. La planta semienterrada s’organitza al voltant d’un pati semi-obert 
format entre l’hotel i la possessió, mentre que la zona d’habitacions forma un eix lineal 
que acull la piscina exterior que queda orientada totalment a sud.

CÀLCUL DEL COEF. DE TRANSMISSIÓ ALS MURS DE LA POSSESSIÓ

S’han calculat els diferents coeficients segons els gruixos dels murs i segons si te-
nen o no trasdosat aïllant (e=43mm). Partim dels gruixos representatius dels diferents 
murs de la possessió, que son de 60cm, 62cm, 70cm i 73cm.

Coeficient de transmissió tèrmica  (U= W/ºCm2) ; U=1/Rt

     Rt = Rsi + Re + Rse

Conductividad caliza blanda media= 1.10-1.40 W/ºCm2    
Conductivitat tèrmica trasdosat de guix laminadt (e=43mm) = 0.031 W/ºCm2

CÀLCUL SEGONS GRUIXOS:

60cm  : 0.13 + 0.6/1.4 + 0.04 = 0.60 m2ºC/W ; U = 1.67 W/ºCm2

60cm+trasdosat : 0.13+(0.03/0.031 + 0.6/1.4)+0.04=1.57 m2ºC/W ; U = 0.64 W/ºCm2

62cm  : 0.13 + 0.62/1.4 + 0.04 = 0.61 m2ºC/W ; U = 1.64 W/ºCm2

62cm+trasdosat : 0.13+(0.03/0.031 + 0.62/1.4)+0.04=1.58 m2ºC/W ; U = 0.63 W/ºCm2

70cm  : 0.13 + 0.7/1.4 + 0.04 = 0.67 m2ºC/W ; U = 1.49 W/ºCm2

70cm+trasdosat : 0.13+(0.03/0.031 + 0.7/1.4)+0.04=1.64 m2ºC/W ; U = 0.61 W/ºCm2

73cm  : 0.13 + 0.73/1.4 + 0.04 = 0.69 m2ºC/W ; U = 1.45 W/ºCm2

73cm+trasdosat : 0.13+(0.03/0.031 + 0.73/1.4)+0.04=1.66 m2ºC/W ; U = 0.60 W/ºCm2

DADES CLIMÀTIQUES NORMALS A L’ESTACIÓ DE L’AEMET A BINISSALEM

RÈGIM PLUVIOMÈTRIC I TEMPERATURES MITJES MENSUALS

CONDICIONS DE COMFORT I CONDICIONS EXTERIORS DE CÀLCUL

Segons del RITE (02.2.2 Calidad del aire interior y ventilación) les condicions de 
comfort de l’aire interior son les fixades a la següent taula:

Com a valors convencionals denominats bàsics o “de consigna” prenem les següents 
dades:

El SPA com a espai termal te uns requerimets específics més restrictius. Necesita una 
ventilació correcta i constant per evitar condesacions als elements freds. La tempe-
ratura no pot superar els 32ºC i una HR max 70%. Els elements individuals del SPA 
requereixen un altre control específic:

Sauna | temperatura: 80-110ºC | HR: 5-25%

Bany de vapor | temperatura: 43-46 ºC | HR: 100%

Dutxes i hidromassatges | control de temepratura d l’aigua i fluxe

  

    


    


  




  
 

 

 

  

      


 
    
   

 

 

 

 

    
 


  

 


 

 


 

 


  

 


  

 


  


 

  

    


    


  




  
 

 

 

  

      


 
    
   

 

 

 

 

    
 


  

 


 

 


 

 


  

 


  

 


  


 CONDICIONS EXTERIORS DE CÀLCUL

USOS | SUPERFÍCIES | VOLUMS DEL HOTEL

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

   

  

     
     
     
     

   

 









USOS | SUPERFÍCIES | VOLUMS DE LA POSSESSIÓ

 

     
     
     
     
     
     
     

   

 

     
     
     
     
     

   

 











ZONIFICACIÓ CLIMÀTICA DEL PROJECTE

Según el análisis de usos y distribución, tanto de la posesión como de la nueva cons-
trucción se procede a la separación del sistema en circuitos, con unos criterios de 
necesidades, usos, simultaneidades, proximidad, separación, etc.

Así se establecen 5 circuitos o ambientes específicos separados según los crite-
rios anteriores, que corresponden a:

1. El ala de habitaciones y sus accesos, por sus necesidades particulares y la proxi-
midad. Cada habitación podría ser considerar un ambiente propio, por tanto se regu-
laran con termostatos individuales.

2. El comedor y la administración, como zonas de actividad sedentaria

3. La recepción y la cafetería, como lugares de circulación o de estancia reducida.  
El almacen principal plantea una duda sobre su calefacción al poder albergar traba-
jadores durante la mayor parte del tiempo.

4.La “possessió”, como elemento aislado. Dentro de ella misma existirán otros sub-
ambientes, por requerimientos específicos.

5. El SPA, por sus características especiales y por su uso independiente.

-Zonas no climatizadas, según el CTE, se pide no climatizar espacios de uso espo-
rádico, “espacios donde la ocupación es aleatoria, no controlada y no permanente, 
como aseos, pasillos, escaleras, zonas de tránsito, aparcamientos, etc.”

  

ELECCIÓ DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ

Amb el càlcul de les càrregues tèrmiques, tenim la necesitat d’un sistema de refri-
geració i calefacció, el que representa el requeriment d’un sistema per cedir o ex-
treure calor dels diferents ambients interiors. No es necessari un control estrictre de 
la humitat, a excepció del SPA. Les necesitats de ventilació son normals i ajustades 
al diferents usos i ocupacions dels ambients, amb les renovacions que pertoquen a 
cada un.

A causa del SPA i de les orientacions oposades de les ales d’habitacions, cabria pen-
sar que en algun moment de servei hi hagi un necesitat simultànea de demanda de 
refrigeració i calefacció, per aixó es durà a terme una instl·lacio amb 4 tubs.

Amb tots aquest requeriments es fa una elecció d’un sistema AIGUA-AIRE amb ven-
tiloconvectors per zones amb 4 tubs amb tractament d’aire primari amb climatitzadors 
i a altres zones amb ventilació amb recuperació entàlpica. 

La GENERACIÓ DE FRED  es fa amb una refredadora de lìquids condensada per 
aire.

La GENERACIÓ DE CALOR es fa amb una Caldera de Biomasa alimentada per 
policombustibles, que tambe dona servei al ACS del hotel.

SELECCIÓ DE LA CALDERA DE BIOMASA

Datos técnicos

Características técnicas de la TM Kommunal 150/220

DIMENSIONES TM 150 TM 220

H1 Altura de la caldera [mm] 1875 1875

H2 Altura total con recirculación de humos (intercambiador de calor a la izq.) [mm] 2280 2280

H3 Altura de conexión del tubo de salida de humos con recirculación de humos [mm] 1270 1380

H4 Altura de conexión del tubo de salida de humos [mm] 750 1060

H5 Altura de conexión de retorno [mm] 495 495

H6 Altura de conexión de impulsión [mm] 1935 1935

B1 Ancho de la caldera [mm] 1200 1485

B2 Ancho del cargador (incl. engranaje) [mm] 845 895

L1 Longitud total de la instalación [mm] 3595 3685

L2 Longitud total de la caldera [mm] 1865 1910

L3 Longitud del carro de cenizas [mm] 930 930

DATOS TÉCNICOS TM 150 TM 220

Potencia térmica nominal (astillas W30 según norma ÖNORM) [kW] 150 220

Demanda de combustible requerida a carga nominal (G50/W30) [kg/h] 53 78

Peso de la caldera [kg] 1925 2655

Diámetro del tubo de salida de humos [mm] 200 250

Capacidad de agua de la caldera [l] 440 570

Máxima temperatura de trabajo de la caldera permitida [°C] 110 110

Temperatura mínima de retorno [°C] 65 65

Máxima presión de trabajo permitida [bar] 3 3

Temperatura de los humos a carga nominal [°C] 190 190
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RESUMEN CARGAS TERMICAS CALEFACCION Y REFRIGERACION

 























     
        
        
        
        
        
        
        
        
        
                
        
        
        
        
        
        
        
        
        

     
     
    
    
    
    

    

RESUM DE LES CÀRREGUES TÈRMIQUES PER REFRIGERACIÓ I CALEFACCIÓ

REFRIGERACIÓ I SALTS TÈRMICS | ESTIU

CALEFACCIÓ I SALTS TÈRMICS | HIVERN

ESQUEMA DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ: Sistema AIGUA-AIRE per CALEFACCIÓ-REFRIGERACIÓ


