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Resum 

Aquest projecte pretén realitzar un anàlisi de l’impacte que suposa la implantació d’una 

instal·lació fotovoltaica conjuntament amb una bomba de calor aerotèrmica sobre la 

qualificació energètica d’un habitatge. Per això, es dissenya una solució que combina les 

dues tecnologies esmentades (fotovoltaica i aerotèrmica) i posteriorment es compara amb el 

cas estàndard homòleg, que és l’energia solar tèrmica. 

En primer lloc es realitza l’avaluació energètica de l’habitatge en qüestió, on es caracteritza 

la demanda i les emissions que del mateix. Aquesta avaluació es realitza mitjançant el 

software CE3X, reconegut per el Ministeri d’Industria, Energia i Turisme i s’obté la 

classificació corresponent a la lletra “E”, deixant palès que es disposa de grans possibilitats 

de millora. 

Per tal d’escenificar i quantificar aquesta millora potencial, es dissenyen les dues solucions 

anteriorment esmentades: una instal·lació solar fotovoltaica conjuntament amb un equip 

aerotèrmic, que representa la base del present projecte, i una instal·lació solar tèrmica. Es 

dissenyen ambdues amb l’objectiu de cobrir les mateixes necessitats tèrmiques i s’avalua 

l’impacte que tenen sobre la qualificació energètica de l’habitatge. Així, s’obté que des del 

punt de vista de la eficiència energètica, les dues solucions presenten unes millores similars. 

Finalment, es realitza una comparativa entre ambdues tecnologies des d’un enfoc més ampli 

(a nivell tècnic, econòmic, ambiental i social) per esbrinar el potencial de cadascuna, on es 

conclou que la solució que combina l’energia fotovoltaica amb l’aerotèrmia presenta uns 

millors resultats globals que els obtinguts amb l’energia solar tèrmica. L’energia fotovoltaica 

combinada amb un equip d’aerotèrmia és, per tant, una alternativa interessant per a la 

producció d’aigua calenta sanitària i calefacció a nivell domèstic. 
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1. Prefaci 

El 40% del consum total d’energia a la Unió Europea correspon a l’edificació. Per aquest 

motiu, la reducció del consum d’energia i l’ús d’energia procedent de fonts renovables en el 

sector de l’edificació constitueixen una part important de les mesures necessàries per reduir 

la dependència energètica de la Unió i reduir les emissions de gas d’efecte hivernacle. Les 

mesures adoptades per reduir el consum d’energia de la Unió permetran, junt amb un major 

ús de l’energia procedent de fonts renovables, que la Unió compleixi  el Protocol de Kyoto de 

la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (CMNUCC), així com el 

seu compromís a llarg termini de mantenir l’augment de la temperatura global per sota de 

2ºC i el seu compromís de reduir, per l’any 2020, les emissions totals de gasos d’efecte 

hivernacle en un 20% com a mínim amb respecte els nivells de 1990. La reducció del 

consum d’energia i un major ús de la energia procedent de fonts renovables exerceixen així 

mateix un paper important a l’hora de fomentar la seguretat de l’abastiment energètic i el 

desenvolupament tecnològic [1]. 

En aquest sentit, la certificació d’eficiència energètica d’un edifici fomenta l’interès vers 

aquesta matèria alhora que proporciona informació útil a l’usuari final sobre el comportament 

energètic de l’edifici. L’eficiència energètica d’un edifici inclou no només les característiques 

tèrmiques, sinó també altres factors que exerceixen un paper cada cop més important, tals 

com les instal·lacions de climatització i la utilització d’energia procedent de fonts renovables 

[2]. 

Al setembre de l’any 2012, a través d’un conveni de cooperació educativa, inicio la meva 

relació amb l’empresa TFM Energia Solar Fotovoltaica SA, dedicada a la realització 

d’instal·lacions solars fotovoltaiques i ràpidament el meu interès envers aquesta tecnologia 

creix. Històricament les instal·lacions fotovoltaiques s’han utilitzat per obtenir altes 

rendibilitats econòmiques derivades dels ajuts que l’administració central aplicava a la venda 

de l’energia elèctrica produïda. No obstant, considerant l’escenari actual, sorgeix en mi 

l’interès envers l’aplicació de la tecnologia solar fotovoltaica a l’edificació, tal i com es fa amb 

altres tecnologies i concretament amb la solar tèrmica.  Aquest projecte neix amb la intenció 

de trobar resposta a la següent pregunta: 

És tècnica i econòmicament viable la implantació d’un sistema que, combinant la tecnologia 

solar fotovoltaica amb els equips habituals de climatització, permeti millorar la eficiència 

energètica d’un edifici? 





Millora de l’eficiència energètica d’un edifici mitjançant energia solar fotovoltaica i aerotèrmica. 

Comparativa amb l’energia solar tèrmica.  Pàg. 7 

 

2. Introducció 

2.1. Objectius del projecte 

L’objectiu principal del present projecte és dissenyar una solució basada en l’energia solar 

fotovoltaica que, aprofitant solucions de climatització actuals de mercat com són les bombes 

de calor, permeti millorar l’eficiència energètica d’un habitatge. 

L’enfocament principal es basa en realitzar un anàlisi energètic de l’habitatge escollit i 

dissenyar una instal·lació fotovoltaica capaç de subministrar a la bomba de calor l’energia 

necessària per cobrir les demandes de calefacció i aigua calenta sanitària (ACS) definides 

en l’esmentat anàlisi sense necessitat d’utilitzar bateries. 

A la vegada, es pretén comparar els resultats obtinguts amb els que s’obtindrien fent ús de 

l’energia solar tèrmica, per tal de comprovar la viabilitat tècnica i econòmica de la solució 

dissenyada així com per analitzar els avantatges i inconvenients que presenta cadascuna. 

2.2. Abast del projecte 

Per tal d’assolir els objectius exposats anteriorment, cal realitzar els següents estudis: 

 Anàlisi energètic de l’habitatge. 

 Disseny de la solució basada en fotovoltaica i aerotèrmia. 

 Disseny de la instal·lació solar tèrmica. 

 Avaluació comparativa de les dues solucions i extracció de conclusions. 

L’anàlisi energètic de l’habitatge es realitza mitjançant un procediment simplificat per a la 

certificació energètica d’edificis existents, més concretament a través del software CE3X.  

Els resultats obtinguts constitueixen la base per al càlcul de les dues tipologies 

d’instal·lacions previstes. Així, tant la instal·lació fotovoltaica com la tèrmica han de tenir en 

compte els tres principals conceptes següents: 

 Zona climàtica de l’habitatge 

 Orientació i inclinació dels elements generadors 

 Demanda energètica de l’habitatge 

Finalment, l’estudi es complementa amb l’anàlisi de la viabilitat tècnica i econòmica de la 

solució dissenyada i un estudi del potencial de cadascuna de les tecnologies en el marc 

actual.
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3. Avaluació energètica de l’habitatge 

3.1. Introducció 

La qualificació d’eficiència energètica és un procediment tècnic de càlcul per a determinar el 

comportament energètic d’un edifici en condicions normals de funcionament i ocupació així 

com per determinar les possibles millores energètiques a implantar. Classifica els edificis 

dins una escala  de set lletres, on la lletra G correspon a l’edifici menys eficient  i la lletra A a 

l’edifici més eficient segons el consum d’energia primària i les emissions de CO2 

comparades amb un edifici base de similar tipologia i localització. 

El cas que ens ocupa és un habitatge unifamiliar existent. D’entre els diferents procediments 

promoguts pel Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través del Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) per a realitzar la qualificació, s’ha optat per 

utilitzar el procediment simplificat mitjançant el programa informàtic CE3X. 

Aquest programa, gratuït i a l’abast de qualsevol persona que hi estigui interessada, es 

fonamenta en la comparació entre l’edifici que es vol qualificar i una base de dades que ha 

sigut elaborada per a cadascuna de les ciutats representatives de les zones climàtiques. 

Quan s’introdueixen les dades de l’edifici a qualificar, el programa en parametritza les seves 

variables i compara aquestes amb les dels casos recollits a la base de dades. D’aquesta 

manera, el software busca les simulacions amb les característiques més similars a les de 

l’edifici introduït i interpola respecte a elles les demandes de climatització per obtenir així les 

demandes de l’edifici introduït. 

En funció del grau de coneixement de les característiques  tèrmiques dels tancaments i de 

les instal·lacions de l’edifici a qualificar, el procediment CE3X estableix tres diferents nivells 

d’introducció de dades: 

 Valors per defecte: emprats per aquells edificis dels quals es desconeguin les 

característiques tèrmiques dels tancaments i demés paràmetres que afecten a la 

eficiència energètica de l’edifici. Són valors conservadors, basats en la normativa 

tèrmica vigent durant el desenvolupament del projecte constructiu de l’edifici. 

 Valors estimats: es dedueixen d’un valor conegut o justificat (per exemple, 

l’aïllament tèrmic del tancament) i d’altres  valors conservadors definits a partir de les 

característiques de l’element en qüestió. 

 Valors coneguts: s’obtenen directament d’assajos, tastos de tancaments, el 

projecte constructiu o qualsevol altre document que justifiqui el paràmetre sol·licitat. 
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3.2. Dades generals de l’habitatge 

L’habitatge objecte d’aquest projecte és una casa unifamiliar situada al municipi de Molins 

de Rei, província de Barcelona. Aquest municipi està situat a 37 metres sobre el nivell del 

mar, a la comarca del Baix Llobregat i pertany a les zones climàtiques C2 i II [3]. 

     

Figura 3.1. (D’esquerra a dreta) Situació i mapa topogràfic on es mostra el municipi de Molins de Rei. 

(Font: Institut Cartogràfic de Catalunya) 

La casa té una orientació 13º sud-oest i és cantonera. Disposa de pati a 3 vents (sud, est i 

nord) i per accedir-hi a l’interior, tant es pot fer mitjançant el vestíbul de la planta baixa com 

envoltar la casa per l’est i entrar per la cuina. 

   

Figura 3.2. (D’esquerra a dreta) Ortofoto amb l’habitatge marcat en vermell i fotografia de la façana. 

(Font: Institut Cartogràfic de Catalunya i elaboració pròpia) 

Està formada per planta baixa, dues plantes pis i unes golfes. A la planta baixa es troba un 

vestíbul i el garatge. La primera planta està formada per la sala d’estar, amb accés a la 

terrassa, i per la cuina, que també dóna accés a un pati exterior. A la segona planta es 

troben dues habitacions, actualment emprades com a dormitoris, i un bany. Finalment, les 

golfes donen lloc a un tercer dormitori, amb bany incorporat, i un petit solàrium.  
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Figura 3.3. (D’esquerra a dreta i de dalt a baix) Planta baixa, primera planta, segona planta i golfes. 

(Font: arxiu dels propietaris) 

3.3. Dades tècniques de l’habitatge 

La composició dels tancaments de l’habitatge és un factor clau a l’hora de qualificar la seva 

eficiència energètica. A la memòria de qualitats de l’habitatge es poden trobar tancaments 

amb un notable grau d’especificació, mentre que en d’altres només hi consten els principals 

components. En aquest punt són claus les diferents possibilitats d’introducció de dades que 

ofereix el CE3X. 

3.3.1. Coberta 

La casa presenta una coberta a dues aigües amb aïllament tèrmic i formada per teules de 

formigó de color granat amorterades sobre un forjat unidireccional. 

 

Figura 3.4. Detall de la coberta. (Font: elaboració pròpia) 
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3.3.2. Murs exteriors 

Les façanes consisteixen (d’exterior a interior) en: 15 cm de maó exterior, 10 cm de cambra 

d’aire, 3 cm d’espuma de poliuretà, 4 cm de maó buit senzill i finalment 1 cm d’arrebossat de 

guix.  

Taula 3.1. Composició i característiques dels murs exteriors. 

Materials Gruix (cm) 
Conductivitat 

tèrmica (W/mK) 
Resistència 

(m
2
K/W) 

(1) Maó exterior 15 0,667 0,225 

(2) Cambra d’aire 10 0,556 0,180 

(3) Espuma de poliuretà (aïllant) 3 0,025 1,200 

(4) Maó buit senzill  4 0,445 0,090 

(5) Arrebossat de guix 1 0,300 0,033 

 

Figura 3.5. Perfil de materials dels murs exteriors, sent el de més a l’esquerra el material en contacte 

amb l’aire exterior. (Font: elaboració pròpia) 

3.3.3. Vidres 

La casa, exterior a 3 vents, disposa de diverses finestres i balconeres. Totes elles tenen 

doble vidre i tancaments d’alumini de color blanc sense ruptura de pont tèrmic. 

 

Figura 3.6. Detall d’una finestra. (Font: elaboració pròpia) 
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La distribució de finestres i balconeres és la següent: 

 Taula 3.2. Distribució i característiques de les finestres i balconeres. 

Orientació Situació Tipus Superfície (m
2
) 

Sud 1
a 
planta Balconera 4,0 

Sud 2
a 
planta Balconera 4,0 

Sud Golfes Balconera 1,4 

Est 1
a 
planta Finestra 0,8 

Est 1ª planta Finestra 1,3 

Est 2
a 
planta Finestra 0,4 

Est Golfes Finestra 0,96 

Nord 1
a 
planta Balconera 4,0 

Nord 2
a 
planta Finestra 1,2 

3.3.4. Sòl 

El sòl a considerar és el de la primera planta, doncs aquest delimita la sala d’estar i la cuina 

amb el garatge, que és un espai no habitable. Les propietats tèrmiques s’han obtingut per 

estimació, considerant les següents característiques: 

Taula 3.3. Característiques del sòl 

Superfície del sòl 35,9 m
2
 

Espai no habitable en contacte Garatge 

Volum del garatge 97 m
3
 

Superfície del tancament 102 m
2
 

 

3.4. Qualificació energètica 

Actualment l’habitatge disposa d’una caldera estàndard de Gas Natural per a cobrir les 

demandes de calefacció i aigua calenta sanitària. 

Un cop introduïdes les característiques de l’habitatge en el CE3X, els principals resultats 

obtinguts són els següents: 
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Taula 3.4. Qualificació energètica de l’habitatge 

Indicador global Indicadors parcials 

 

 
 
 

 

Calefacció 

Emissions [kgCO2/m2] 24,95 E 

ACS 

Emissions [kgCO2/m2] 5,32 D 

Refrigeració 

Emissions [kgCO2/m2] 2,19 C 

Emissions globals anuals 32,45  kgCO2/m2 

 

Taula 3.5. Qualificació parcial de la demanda energètica de calefacció i refrigeració 

Demanda de calefacció Demanda de refrigeració 

 

 
 
 

 

 

 

 

81,56 kWh/m
2
 any 5,73 kWh/m

2
 any 

 

Taula 3.6. Qualificació parcial del consum d’energia primària 

Indicador global Indicadors parcials 

 

 
 
 

 

Calefacció 

Energia primària [kWh/m2] 123,5 E 

ACS 

Energia primària [kWh/m2] 26,35 E 

Refrigeració 

Energia primària [kWh/m2] 8,80 C 

Consum global anual 158,65  kgCO2/m2 
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4. Disseny de les solucions de millora 

4.1. Introducció 

La eficiència energètica té com a objectiu la reducció del consum d’energia, donat que 

aquesta reducció implica una reducció de costos alhora que es promou la sostenibilitat 

econòmica i ambiental. 

Un cop avaluada l’eficiència energètica de l’habitatge, s’observa que hi ha un gran potencial 

de millora. Les possibles solucions es poden diferenciar en dos grans tipus: 

 Solucions passives: són aquelles que tenen com a objectiu minimitzar l’ús dels 

sistemes de calefacció i refrigeració. Principalment actuen sobre l’envolupant de 

l’edifici. 

 Solucions actives: són aquelles que tracten pròpiament les instal·lacions de 

climatització. 

Aquest projecte centre els seus esforços en dissenyar dues alternatives de solució activa 

basades en l’ús de diferents energies renovables que permetin, en la mesura de lo possible, 

cobrir la demanda de climatització i aigua calenta sanitària. 

La primera d’aquestes alternatives es basa en la utilització de manera conjunta de la 

tecnologia solar fotovoltaica i l’aerotèrmia. Es pretén que la instal·lació solar fotovoltaica 

generi la quantitat d’energia elèctrica que la bomba de calor aerotèrmica necessita per a 

cobrir la demanda establerta. D’aquesta manera, el flux total de l’energia emprada tant per la 

climatització com per l’aigua calenta sanitària serà produïda de manera renovable. 

La segona alternativa tracta del disseny d’una instal·lació solar tèrmica. Aquesta solució és 

àmpliament coneguda i utilitzada i, conseqüentment, resulta menys innovadora.  Cal 

destacar, però, que la utilització de l’energia solar tèrmica s’acostuma a dedicar en exclusiva 

a l’aigua calenta sanitària. En aquest sentit, el dimensionament d’una instal·lació tèrmica per 

a cobrir la demanda anual tant d’aigua calenta sanitària com de calefacció, si suposa, en 

certa manera, una solució extraordinària. 

Amb la finalitat de poder realitzar a posteriori una comparativa significativa, les dues 

alternatives es dimensionaran per a cobrir la mateixa demanda energètica amb els mateixos 

equips emissors de calor. Actualment, l’habitatge disposa de radiadors convencionals i per 

tal de minimitzar l’impacte tant econòmic com de reformes de les dues alternatives, es 

decideix considerar els radiadors de baixa temperatura. D’aquesta manera es pot aprofitar la 

instal·lació hidràulica existent. 
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4.1.1. Què és l’energia solar fotovoltaica 

L’energia solar fotovoltaica consisteix en la transformació d’energia lumínica en electricitat. 

La transformació energètica es realitza mitjançant un dispositiu semiconductor anomenat 

cèl·lula fotovoltaica. En incidir un fotó de llum sobre la cèl·lula, arranca un electró creant un 

forat al passar. El principi de la cèl·lula fotovoltaica és obligar als electrons i als forats a 

avançar cap al lloc oposat de material, en lloc de simplement recombinar-se, i produir una 

diferencia de potencial entre les dues parts que és capaç de generar corrent continu. Tot 

això es produeix als mòduls fotovoltaics. 

En una instal·lació fotovoltaica connectada a xarxa, posteriorment aquest corrent continu 

generat és transformat en corrent altern mitjançant l’inversor. D’aquesta manera s’obté un 

corrent amb les mateixes característiques que el de la xarxa elèctrica de la corresponent 

companyia distribuïdora. 

Finalment, un conjunt d’equips de protecció s’encarreguen de garantir tant un correcte 

funcionament de la instal·lació, com la seguretat per a les persones. 

 

Figura 4.1. Esquema d’una típica instal·lació fotovoltaica connectada a xarxa (Font: Solarcraft) 



Millora de l’eficiència energètica d’un edifici mitjançant energia solar fotovoltaica i aerotèrmica. 

Comparativa amb l’energia solar tèrmica.  Pàg. 17 

 

4.1.2. Què és l’energia aerotèrmica 

L’aerotèrmia consisteix en l’aprofitament de l’energia tèrmica acumulada en l’aire exterior. 

Aquest aprofitament es realitza mitjançant una bomba de calor aire-aigua. 

Una bomba de calor és una màquina tèrmica que, mitjançant un sistema de refrigeració per 

compressió, és capaç de refrigerar i/o calefactar un ambient gràcies a un fluid refrigerant. 

A l’evaporador, el fluid refrigerant absorbeix calor del focus fred i s’evapora. Ja en estat 

gasós, es dirigeix al compressor, el qual eleva la pressió del fluid i incrementa la seva 

entalpia. Un cop comprimit el fluid, passa per un intercanviador de calor anomenat 

condensador on cedeix el calor que prèviament ha absorbit  al focus calent, refredant-se i 

condensant fins a l’estat líquid. A la sortida del condensador es fa travessar el fluid per una 

vàlvula d’expansió, fet que suposa una caiguda brusca de pressió fins a recuperar la pressió 

inicial. A continuació el fluid es dirigeix a l’evaporador tancant d’aquesta manera el cicle. 

 

Figura 4.2. Esquema dels components bàsics d’una bomba de calor (Font: CER&C) 

Les bombes de calor aerotèrmiques que es troben actualment en el mercat acostumen a 

presentar valors de COP (Coefficient of Performance) superiors a 3. Això és que per cada 

kWh d’energia elèctrica consumit, la bomba de calor proporciona més de 3 kWh tèrmics.  

Aquests valors del COP, però, no són inherents a l’equip aerotèrmic, sinó que van 

estretament units a l’ús de l’equip aerotèrmic, i conseqüentment a la tecnologia emprada per 

a calefactar. Així, ens trobem en que si s’usa terra radiant, les bombes de calor presenten 

valors de COP notablement superiors a si es fa ús de radiadors de baixa temperatura, doncs 

en la utilització de terra radiant, la temperatura d’impulsió de l’aigua sol ser de 35ºC mentre 

que en el cas dels radiadors de baixa temperatura, és de 45ºC. 

Tal i com s’ha comentant amb anterioritat, en el disseny de les solucions de millora es 

considerarà l’ús de radiadors de baixa temperatura. 

Evaporador 

Condensador 

Compressor Vàlvula 
d’expansió 
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4.1.3. Què és l’energia solar tèrmica 

L’energia solar tèrmica consisteix en l’aprofitament directe, en forma d’energia calorífica, de 

la radiació solar incident. 

En funció de la temperatura es diferencien tres sistemes: 

 Sistemes solars d’alta temperatura: Centrals solars de torre. Sistemes formats per 

un camp d’heliòstats o miralls que concentren la radiació solar sobre un receptor 

situat sobre una torre central. Es poden assolir temperatures de fins a 1000 ºC. 

 Sistemes solars de temperatura mitjana: Centrals de col·lector cilíndric parabòlic. 

Sistemes formats per un camp de col·lectors, on un mirall cilíndric-parabòlic 

concentra la radiació solar en un tub absorbent. Es poden assolir temperatures de 

fins a 400 ºC. 

 Sistemes solars de baixa temperatura: estan formats per un camp de captadors 

fixos. Es genera calor a una temperatura inferior als 100 ºC. 

   

Figura 4.3. D’esquerra a dreta. Instal·lacions solars d’alta, mitja i baixa temperatura.                

 (Fonts: Abengoa i DIP) 

El cas que ens ocupa es tracta d’una instal·lació solar de baixa temperatura, que es pot 

dividir en tres elements principals. En primer lloc, un camp de col·lectors solars encarregats 

de captar els rajos solars i absorbir energia en forma de calor. A continuació, un conjunt de 

canonades a través de les quals circula un fluid encarregat de transportar el calor absorbit 

als col·lectors. I finalment un dispositiu per acumular aquest fluid. 

 

Figura 4.4. Esquema d’una instal·lació tèrmica de circuit tancat i dos dipòsits (Font: CER&C) 
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4.2. Disseny de la instal·lació solar fotovoltaica amb 

aerotèrmia 

L’esquema de funcionament de la instal·lació a dissenyar és el que es mostra en la Figura 

4.5. La idea és connectar la instal·lació fotovoltaica a la xarxa interior de l’habitatge per tal 

d’autoconsumir instantàniament l’energia elèctrica generada. En cas que en un moment 

donat la generació sigui superior al consum, l’energia excedentària es podria abocar a la 

xarxa de distribució si així es desitgés. 

 

Figura 4.5. Esquema bàsic de la instal·lació fotovoltaica connectada a la xarxa interior de l’habitatge 

(Font: elaboració pròpia) 

Aquest esquema de funcionament (evitant l’ús de bateries elèctriques) dota el sistema d’una 

elevada robustesa i una llarga vida útil i permet alhora disminuir de manera notable tant els 

costos en inversió inicial com de manteniment. 

En el Capítol 6 es pot veure un anàlisi en profunditat de les conseqüències d’emprar 

d’aquesta solució així com un estudi dels diferents escenaris en els que una instal·lació 

fotovoltaica és capaç de treballar.  

4.2.1. Sistema aerotèrmic 

Segons es desprèn de l’avaluació energètica efectuada a l’habitatge, per a satisfer la 

demanda energètica de calefacció i ACS es necessiten 10.687 kWhtèrmics anuals (Veure 

Annex B) 

Es considera que la calefacció està en funcionament durant els sis mesos compresos entre 

octubre i març (ambdós inclosos) i que l’aigua calenta sanitària es necessita tot l’any. A part, 

es considera que tant la calefacció com l’aigua calenta sanitària s’utilitzen de mitjana 12 

hores al dia.  

Per tant, la demanda tèrmica diària és de 54,15 kWh i la potencia necessària de 4,51 kW 

(Veure Annex B). 
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Taula 4.1. Principals dades de les necessitats de calefacció i ACS de l’habitatge 

Demanda anual calefacció: 8.809 kWh Demanda diària calefacció: 48,94 kWh 

Demanda anual ACS: 1.878 kWh Demanda diària ACS: 5,22 kWh 

Demanda anual TOTAL: 10.687 kWh Demanda diària TOTAL: 54,15 kWh 

 Potencia: 4,51 kW 

Donades aquestes dades s’opta per escollir la bomba de calor Daikin Altherma Bibloc, que 

presenta les següents característiques tècniques: 

Taula 4.2. Principals característiques de l’equip aerotèrmic escollit 

Ambient Impulsió   

Calefacció 

7 ºC 45 ºC 
Capacitat Nominal / Consum [kW] 5,03 / 1,58 

COP 3,18 

7 ºC 35 ºC 
Capacitat Nominal / Consum [kW] 5,75 / 1,26 

COP 4,56 

Refrigeració 

35 ºC 7 ºC 
Capacitat Nominal / Consum [kW] 5,12 / 2,16 

EER 2,37 

35 ºC 18 ºC 
Capacitat Nominal / Consum [kW] 7,20 / 2,27 

EER 3,17 

Aquesta elecció es fonamenta en el fet que aquest equip permet tant l’aplicació de 

calefacció, com refrigeració i com producció d’aigua calenta sanitària: tot en un.  A més, un 

dipòsit acumulador de 3000 litres serà l’encarregat d’emmagatzemar l’aigua calenta sanitària 

produïda per la bomba de calor, que alhora és alimentada per la instal·lació fotovoltaica. 

 

Figura 4.6. Esquema de l’equip aerotèrmic escollit. (Font: DAIKIN) 
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4.2.2. Sistema de captació 

L’element encarregat de realitzar la captació de l’energia procedent del Sol i transformar-la 

directament en energia elèctrica és el mòdul fotovoltaic. D’entre els diferents tipus de mòduls 

existents en el mercat, s’ha optat per escollir el tipus policristal·lí per presentar un major 

rendiment i millor relació producció/preu. 

La instal·lació fotovoltaica ha de ser capaç d’aportar l’energia elèctrica que l’equip aerotèrmic 

necessita per a cobrir la demanda esmentada. Donat que la bomba de calor seleccionada té 

un COP de 3,18, l’energia elèctrica diària necessària és de 17,04 kWh. 

Durant els mesos d’hivern i per a la inclinació i orientació considerades, a Molins de Rei hi 

ha una mitja de 4,72 hores solars pic (Veure Annex B.2). D’aquesta manera, la potència 

elèctrica requerida és de 3,6 kW. 

Taula 4.3. Principals demandes a cobrir per la instal·lació fotovoltaica 

Demanda tèrmica diària: 54,17 kWh 

COP equip aerotèrmic: 3,18 

Demanda elèctrica diària: 17,04 kWh 

Hores solars pic: 4,72 

Potència: 3,6 kW 

Per a l’elecció dels mòduls fotovoltaics s’ha de trobar una solució de compromís entre les 

característiques tècniques, les característiques físiques i el cost de cada mòdul. Un dels 

requisits imprescindibles i auto imposats en el disseny de la solució és que la col·locació dels 

mòduls tingui el menor impacte visual i/o estructural possible. Per tant, des d’aquest punt de 

vista, la millor solució és aquella que permet col·locar la totalitat de mòduls fotovoltaics 

sobreposats a la meitat de la coberta que està orientada a sud. 

Els mòduls escollits són els REC 265PE. L’elecció s’ha efectuat considerant el que s’ha 

esmentat anteriorment i considerant també els bons resultats obtinguts dels seu ús en 

aquells projectes en els que he format part. 

 

Figura 4.7. Fotografia del mòdul REC 265PE (Font: REC SOLAR) 
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Disposen de bastidor d’alumini, vidre solar  amb tractament antireflectant i connexions amb 

díodes de bypass que eviten l’anul·lació completa o el sobreescalfament del mòdul en cas 

de possible ombres parcials. Les seves principals característiques són les següents: 

Taula 4.4. Característiques principals dels mòduls REC 265PE 

Característiques elèctriques STC
1
 Característiques generals 

Potència nominal - PMPP (Wp) 265 Llarg (mm) 1.665 

Voltatge nominal - VMPP (V) 30,9 Ample (mm) 991 

Intensitat nominal - IMPP (A) 8,58 Gruix (mm) 38 

Voltatge en circuit obert - VOC (V) 38,1 Àrea (m
2
) 1,65 

Intensitat de curtcircuit - ISC (A) 9,08 Pes (kg) 18 

Es disposaran 14 mòduls REC 265 PE connectats en sèrie i situats a la coberta de 

l’habitatge, que presenta una inclinació de 45º i una orientació de 13º sud-oest. La distribució 

serà de tres fileres de quatre mòduls col·locats en posició vertical a la franja de la coberta 

situada més a l’est, mentre que els dos mòduls restants es col·locaran en posició horitzontal 

per sobre i sota del solàrium existent, tal i com es mostra en la següent simulació. 

 

Figura 4.8. Simulació de la distribució dels mòduls fotovoltaics sobre la coberta de l’habitatge.                           

(Font: Elaboració pròpia) 

El sistema de fixació escollit per ancorar els mòduls fotovoltaics a la coberta és el Solar 

Zebra®. Aquesta solució es basa, en primer lloc, en la fixació d’uns ganxos a les bigues de 

la coberta. A continuació, uns carrils d’alumini són collats a aquests ganxos mitjançant 

cargols d’acer inoxidable. Finalment, els mòduls fotovoltaics es fixen als carrils d’alumini 

mitjançant l’ús d’unes grapes d’alumini especialment dissenyades. 

                                                

 

 

1
 Standard Test Conditions: radiació solar de 1.000 W/m

2
, temperatura de la cèl·lula fotovoltaica de 

25ºC i espectre solar de AM 1.5. 
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Figura 4.9. Esquema del muntatge del sistema de fixació  (Font: Würth) 

4.2.3. Sistema de transformació 

Els mòduls fotovoltaics generen corrent continu, però la gran majoria d’equips utilitzats en un 

habitatge empren corrent altern. L’encarregat de transformar aquest corrent continu en 

corrent altern compatible amb els receptors domèstics i amb la xarxa de baixa tensió és 

l’inversor. En aquest cas, l’inversor escollit és el SMA SunnyBoy 3600TL.  

 

Figura 4.10. Fotografia de l’inversor Sunny Boy 3600 TL (Font: SMA) 

Aquest inversor disposa d’un seguidor del punt de màxima potència que permet en cada 

situació de radiació solar variar la tensió de treball del camp fotovoltaic amb la finalitat 

d’extreure la màxima energia possible. 
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Seguint amb les exigències legals requerides a aquests equips [4], l’inversor disposa de: 

 Aïllament galvànic entre la part de corrent continu i  altern 

 Límits d’emissió d’harmònics i pertorbacions radioelèctriques 

 Protecció per desconnexió automàtica en cas de: 

o Fallada de xarxa elèctrica: en cas d’interrupció en el subministrament de la 

xarxa elèctrica, l’inversor es troba en curtcircuit i per tant es desconnectarà. 

En cap cas funcionarà en illa, i es tornarà a connectar quan s’hagi restablert 

la tensió a la xarxa. 

o Tensió fora de rang: si la tensió està per sobra o per sota  de la tensió de 

funcionament de l’inversor, aquest es desconnectarà automàticament, 

esperant a tenir les condicions més favorables de funcionament. 

o Freqüència fora de rang: si la freqüència de la xarxa està fora del rang 

admissible, l’inversor s’aturarà de manera immediata. 

A continuació es mostren les característiques principals de l’inversor: 

Taula 4.5.  Característiques principals de l’inversor 

SMA SB 3600TL 

Dades d’entrada (CC) Dades de sortida (CA) Dades generals 

Pot. màxima (W): 3.880 Pot. màxima (W): 3.680 Alçada (mm): 519 

Vcc màxima (V): 750 Imàx. (A): 16 Amplada (mm): 490 

Vcc mínima (V): 125 Tensió nominal (V): 230 Profunditat (mm): 185 

Vcc inici (V): 150 Freqüència (Hz): 50 Pes (kg): 26 

Rang MPP (V): 175-500 Rang tensió (V): 180-280 Tipus protecció: IP65 

 

4.2.4. Sistema de distribució 

El transport de l’energia elèctrica generada es realitza mitjançant cablejat de coure de 4 mm2 

de secció. 

El cablejat de corrent continu és de doble aïllament (1000 V de protecció) i lliure d’halògens i 

es connecta directament des de la sortida dels mòduls a l’inversor. 

El cablejat de corrent altern discorre des de l’inversor fins a la corresponent caixa de 

proteccions del corrent altern. Des d’aquesta, es dirigeix al punt de connexió. 

Totes les línies de corrent altern han d’anar situades de manera independent respecte les 

línies de corrent continu, i s’ha d’indicar el nom i la polaritat de cadascuna. 
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4.2.5. Control i protecció 

Per a facilitar el control i la mesura de la instal·lació fotovoltaica, es preveu que hi hagi una 

sèrie d’elements que es detallen a continuació. 

En primer lloc cal destacar que l’inversor escollit disposa d’un seccionador de potència de 

corrent continu integrat, que ens permet una desconnexió manual del corrent d’entrada a 

l’inversor. És important el seu ús en feines de manteniment i supervisió del camp fotovoltaic. 

A la sortida de l’inversor, es disposarà d’una caixa de proteccions per al cablejat de corrent 

altern. Estarà formada per un interruptor magnetotèrmic de dos pols i d’intensitat nominal 20 

A i per un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilitat. El primer és l’encarregat de 

garantir una desconnexió al detectar-se una sobreintensitat o un curtcircuit, mentre que el 

segon garanteix la protecció de les persones contra els contactes indirectes. Amb aquests 

elements queda protegida la línia que discorre entre l’inversor i el punt de connexió. 

Donat que es pretén connectar la instal·lació fotovoltaica a la xarxa interior de l’habitatge, la 

instal·lació ha d’incorporar proteccions específiques per a la interconnexió, com són les de 

màxima i mínima freqüència i la de màxima i mínima tensió.  En el nostre cas, aquestes 

proteccions estan incloses a l’inversor escollit. En el punt d’interconnexió amb la xarxa 

interior, es disposarà també d’un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilitat i d’un 

seccionador. 

4.2.6. Monitorització 

La monitorització de la instal·lació fotovoltaica permet, d’una manera senzilla, conèixer la 

quantitat d’energia fotovoltaica consumida i generada en tot moment. Així, es preveu la 

instal·lació del sistema de monitorització desenvolupat per TFM Energia Solar Fotovoltaica. 

 

Figura 4.11. Exemple del sistema de monitorització  
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4.3. Disseny de la instal·lació solar tèrmica 

4.3.1. Sistema de captació 

El sistema de captació d’energia està constituït principalment pels captadors solars i el líquid 

refrigerant encarregat de transportar l’energia rebuda pels captadors fins al bescanviador. 

La demanda energètica a cobrir són 10.687 kWh, corresponents a la suma de necessitats 

de calefacció i aigua calenta sanitària. S’ha optat per utilitzar un sistema de captació actiu 

solar de baixa temperatura amb el col·lector de la casa SOLAR ENERGY model ALPIN RK 

2000, per presentar una excel·lent relació entre el preu i la superfície de captació. 

 

Figura 4.11. Col·lector ALPIN RK 2000 (Font: Solar Energy) 

Les característiques principals d’aquest captador es mostren a continuació: 

Taula 4.6. Característiques tècniques principals del captador RK 2000 Alpin. 

Característiques tècniques 

Àrea total (m
2
) 2,02 Fluid refrigerant Propileno-glycol / aigua 

L x A x P (mm) 1730 x 1170 x 84 Rendiment tèrmic 

Pes en buit 35 no 0,759 

Grau d’absorció 95% a1 (W/m
2
K) 3,480 

Angle mín./màx. 15º / 75º a2 (W/m
2
K

2
) 0,0161 

Considerant la ubicació de la instal·lació, així com els rendiments tant del col·lector com del 

sistema, s’obté la radiació aprofitada per la instal·lació. 

Taula 4.7. Rendiments del sistema i radiació solar aprofitada. 

Radiació mitja hivernal (kWh/dia·m
2
) 4,72 

Rendiment col·lector 47% 

Radiació aprofitada pel col·lector (kWh/dia·m
2
) 2,21 

Pèrdues a la instal·lació 15% 

Radiació aprofitada pel sistema (kWh/dia·m
2
) 1,88 



Millora de l’eficiència energètica d’un edifici mitjançant energia solar fotovoltaica i aerotèrmica. 

Comparativa amb l’energia solar tèrmica.  Pàg. 27 

 

Un cop es disposa de l’energia per metre quadrat obtinguda, es calcula la superfície de 

captadors necessària: 

Taula 4.8. Superfície de col·lectors mínima necessària per a cobrir la demanda 

Demanda diària d’energia (kWh/dia) 54,17 

Radiació aprofitada pel sistema (kWh/dia·m
2
) 1,88 

Superfície mínima de col·lectors (m
2
) 28,83 

Donat que l’àrea del col·lector escollit és de 2,02 m2, el nombre de col·lectors necessaris és 

de 15. 

La fixació dels captadors a la coberta es realitza mitjançant l’ús de suports universals. A 

continuació es mostra una il·lustració dels mateixos. 

 

Figura 4.13. Esquema dels suports de fixació a la coberta (Font: Salvador Escoda SA)  

 

4.3.2. Sistema d’acumulació 

Partint de la superfície de captadors a instal·lar es pot escollir el volum òptim d’acumulació. 

Si la relació entre aquest dos factors no és adient, es poden donar temperatures 

d’acumulació no desitjades (massa baixes per a volums d’acumulació grans i massa 

elevades per a volums d’acumulació petits). En aquest sentit, el Código Técnico de la 

Edificación estableix que el volum d’acumulació ha d’estar comprés entre els 50 i els 180 

litres per cada m2 de captador solar [3]. 

S’ha optat per un volum total d’acumulació de 2.995 litres fent ús de dos equips de la casa 

IDROGAS: un interacumulador de 2000 litres de capacitat i un acumulador de 995 litres. 

L’interacumulador albergarà el bescanviador al seu interior i per tant serà on es produeixi el 

primer emmagatzematge d’aigua calenta. Per tal d’obtenir un sistema amb millor inèrcia 

tèrmica, es disposarà de l’acumulador que serà qui alimenti els consums i a la vegada serà 
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alimentat per l’aigua calenta provinent de l’interacumulador. L’esquema de la instal·lació es 

mostra a continuació. 

 

 

Figura 4.13. Esquema de la instal·lació tèrmica prevista (Font: CER&C)  

 

Taula 4.9. Característiques principals dels equips d’acumulació 

 IMV 2000 CV 1000 SR 

Capacitat (litres) 2000 995 

Temperatura màxima (ºC) 90 90 

Pressió màxima (bar) 8 8 

Pes en buit (kg) 475 200 

4.3.3. Sistema de distribució 

El sistema de distribució el formen el bescanviador, les canonades, el vas d’expansió, la 

bomba de circulació i el circuit de control. 

El bescanviador és l’element encarregat de dissipar l’energia procedent dels captadors cap 

al dipòsit acumulador. En aquest cas l’interacumulador ja disposa d’un bescanviador al seu 

interior. Està situat a la part inferior del dipòsit i compleix amb els requeriments en quant a 

que ha de tenir una superfície de bescanvi de calor superior al 15% de la superfície de 

captadors [5]. Més concretament, la superfície de captació és de 5 m2. 

El diàmetre de les canonades especificat pel fabricant dels captadors és de 22 mm. S’ha de 

garantir que la pèrdua de càrrega del circuit sigui inferior a 40 mm cda per metre lineal de 

canonada, assolint així velocitats baixes de circulació del fluid i un nivell baix de sonoritat del 

mateix. Com a valor estandarditzat s’estableix un cabal d’1l/min per cada m2 de captador [5]. 

Quan les connexions dels captadors són en paral·lel, el cabal nominal del grup de captadors 

serà el cabal unitari multiplicat per la superfície total de captació. Quan els captadors es 

connecten en sèrie, el cabal nominal del grup de captadors serà el cabal unitari multiplicat 



Millora de l’eficiència energètica d’un edifici mitjançant energia solar fotovoltaica i aerotèrmica. 

Comparativa amb l’energia solar tèrmica.  Pàg. 29 

 

per la superfície de captadors connectats i dividit pel nombre de captadors connectats en 

sèrie.  En el nostre cas, donada la distribució i les dimensions de la coberta s’ha decidit una 

distribució de captadors consistent en 5 sèries de 3 mòduls connectats en sèrie, i totes elles 

connectades en paral·lel, obtenint un cabal nominal de la instal·lació de 10 l/min. 

Tota la instal·lació de canonades ha de disposar dels gruixos necessaris d’aïllant, que 

depenen del material de la canonada, la temperatura mitjana de treball i el diàmetre de la 

canonada [6]. 

Taula 4.10. Gruix dels aïllaments per a canonades interiors 

Diàmetre exterior 
Temperatura màxima del fluid 

40ºC – 60ºC > 60ºC – 100ºC > 100ºC – 180ºC 

D ≤ 35 mm 25 25 30 

35 < D ≤ 60 mm 30 30 40 

60 < D ≤ 90 mm 3 30 40 

90 < D ≤ 140 mm 30 40 50 

140 mm < D 35 40 50 

Taula 4.11. Gruix dels aïllaments per a canonades exteriors 

Diàmetre exterior 
Temperatura màxima del fluid 

40ºC – 60ºC > 60ºC – 100ºC > 100ºC – 180ºC 

D ≤ 35 mm 35 35 40 

35 < D ≤ 60 mm 40 40 50 

60 < D ≤ 90 mm 40 40 50 

90 < D ≤ 140 mm 40 50 60 

140 mm < D 45 50 60 

Així doncs, per als trams que discorren per l’exterior s’emprarà aïllant de 35 mm de gruix 

mentre que per als trams interiors serà de 25 mm. 

En sistemes com el que aquí es presenta cal considerar que la bomba circuladora no superi 

un valor de potencia de 50 W o un 2% de la màxima potència tèrmica dels captadors ( 500 

W/m2). A la vegada, però, ha de ser capaç de subministrar el cabal de disseny i  vèncer la 

resistència pròpia del sistema. Per aquest motiu s’ha optat per la utilització de la bomba 

GRUNDFOS 25-40 A (Solar). 

Pel dimensionament del vas d’expansió cal conèixer la dilatació del fluid per l’efecte de la 

calor i la pressió a la qual estarà sotmès. Segons es desprèn de l’Annex D.3, aquest volum 

ha de ser de 38,5 l.  
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4.3.4. Sistema de control 

La instal·lació solar tèrmica ha de disposar dels aparells adients de mesura i control per tal 

de realitzar un seguiment del correcte funcionament del sistema. Segons es desprèn del 

document DB-HE4 del Código Técnico de la Edificación, aquest sistema de regulació i 

control ha de comprendre els següents sistemes: 

 Control del circuit primari 

 Control del circuit secundari 

 Protecció i seguretat enfront condicions extremes: sobreescalfaments, gelades, etc. 

Basant-nos en criteris de relació cost/prestacions, s’ha optat pel sistema de control i 

bombeig solar del fabricant Resol. 

 

Figura 4.14. Figures de diferents equips del sistema de control (Font: Salvador Escoda)  
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5. Anàlisi de les solucions de millora 

5.1. Anàlisi tècnic 

Un cop dissenyades les dues solucions, es procedeix a avaluar els resultats obtinguts de la 

seva hipotètica implementació. 

5.1.1. Avaluació energètica resultant 

Ambdues solucions presenten notables millores respecte la qualificació energètica inicial de 

l’habitatge, però cal destacar que la alternativa basada en la instal·lació fotovoltaica amb 

l’equip aerotèrmic presenta un resultat global lleugerament superior. 

L’informe de millores energètiques es troba dins del Certificat d’Eficiència Energètica adjunt 

en l’Annex A del present projecte. A continuació es mostren alguns dels resultats que d’ell es 

desprenen. 

Taula 5.1. Qualificació energètica obtinguda amb cada alternativa 

Solució 1: Fotovoltaica i aerotèrmia 

Indicador global Indicadors parcials 

 

 
Calefacció 

Emissions [kgCO2/m2] 25,48 E 

ACS 

Emissions [kgCO2/m2] 7,18 F 

Refrigeració 

Emissions [kgCO2/m2] 1,7 B 

Emissions globals anuals 0,34  kgCO2/m2 

Solució 2: Solar tèrmica 

Indicador global Indicadors parcials 

 

 
Calefacció 

Emissions [kgCO2/m2] 0,00 A 

ACS 

Emissions [kgCO2/m2] 0,00 A 

Refrigeració 

Emissions [kgCO2/m2] 2,19 C 

Emissions globals anuals 2,19  kgCO2/m2 
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En termes globals, per tant, les dues solucions comporten un increment de 4 lletres en 

l’eficiència energètica de l’habitatge. Una visió més acurada, però, permet anar una mica 

més enllà i analitzar què succeeix amb cada una de les solucions. Per aquest motiu es 

decideix comparar els indicadors parcials derivats de les solucions dissenyades amb els 

indicadors parcials inicials. 

Per al cas de la instal·lació fotovoltaica s’obtenen els següents resultats: 

Taula 5.2. Anàlisi tècnic dels indicadors per la solució fotovoltaica amb aerotèrmia (Annex A) 

 

S’entén per energia primària l’energia consumida per l’habitatge procedent tant de fonts 

renovables com de no renovables que no ha patit cap procés de conversió o transformació. 

En aquest sentit, s’observa una millora global del 12,9% en el consum anual i, per tant, la 

mesura adoptada suposa un estalvi de 2.203 kWh anuals. Per una altre banda s’observa 

també que l’ús d’aquesta solució presenta una reducció del 99% de les emissions anuals de 

CO2, passant de 3.505 kgCO2/any a 37 kgCo2/any. 

Si es para atenció als indicadors parcials de cada tipologia de consum, s’observa que els 

valors d’emissions de CO2 corresponents a la calefacció i a l’aigua calenta sanitària 

presenten un increment respecte els valors inicials, així com l’energia primària associada a 

la producció d’aigua calenta sanitària. Això és degut a que l’ús d’energia elèctrica és 

penalitzat amb un factor de conversió de CO2 superior al d’altres energies, com per exemple 

el Gas Natural. 

Per a la instal·lació solar tèrmica, els resultats obtinguts són els següents: 

Taula 5.3. Anàlisi tècnic dels indicadors per la solució solar tèrmica (Annex A) 
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En aquest cas, a nivell global cal destacar les altes reduccions tant en el consum d’energia 

primària (94,4%) com en les emissions de CO2 (93,2%), que suposen una reducció de 

16.178 kWh/any i 3.272 kgCO2/any. 

Pel que fa als indicadors parcials, s’observa que tant la calefacció com l’aigua calenta 

sanitària experimenten una reducció del 100% de les emissions i l’energia primària 

consumida. En canvi, i com no podria ser d’una altre manera, s’observa que aquesta solució 

no aporta cap canvi al consum associat a la refrigeració de l’habitatge. 

5.1.2. Gestió i adaptabilitat energètica 

Les energies solars fotovoltaica i tèrmica són tecnologies que gaudeixen de grans 

avantatges, com ho són la fàcil escalabilitat, el nul impacte ambiental i la relativa facilitat 

d’integració. Però sense cap mena de dubte, la seva major virtut és que el recurs que les 

preveu es virtualment inesgotable i és per aquest motiu que es preveu inevitable la seva 

integració en el sistema de producció d’energia. Un model econòmic com l’actual, el 

funcionament del qual depèn de un continu creixement, exigeix també una demanda 

igualment creixent d’energia. 

No obstant, un dels reptes que planteja la seva integració és el seu caràcter no gestionable, 

ja que la seva disponibilitat depèn de factors que no es poden controlar. D’aquesta manera, 

una de les maneres més eficients d’integrar les energies renovables no gestionables ha de 

ser la basada en la gestió de la demanda i/o la optimització dels excedents. 

En aquest cas, la demanda de l’habitatge a cobrir per les instal·lacions dissenyades és la de 

calefacció i aigua calenta sanitària. Aquesta demanda varia en funció del tipus de dia 

(laborable o festiu) i de la hora. Per a realitzar l’estudi horari energètic, s’ha tingut en compte 

l’estudi sobre la demanda elèctrica espanyola efectuat per Red Eléctrica Espanyola [7] i 

també el patró de consum de l’habitatge, que s’ha extret a partir del seguiment efectuat a 

l’habitatge durant 15 dies. 

Per a la calefacció, l’habitatge presenta dos patrons de consum ben diferenciats. El primer 

d’ells correspon al consum que es dona durant els dies festius, en els que es fa ús de la 

calefacció al llarg de tot el dia. La figura 19 mostra l’evolució del consum al llarg de les hores 

del dia. S’observa com a partir del migdia el consum experimenta un lleuger increment que 

es manté fins a l’entrada del vespre, on a partir de llavors experimenta un segon increment 

fins assolir la punta màxima de consum, al voltant de les 22 hores. A partir d’aquí, s’observa 

una reducció progressiva del consum fins a assolir un valor residual que es manté constant 

al llarg de la nit i fluctua lleugerament al seu voltant durant el matí. 
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Figura 5.1. Gràfic de consum de calefacció d’un dia festiu (Font: elaboració pròpia) 

Durant els dies laborables, el patró de consum és notablement diferent. S’observa un ràpid 

increment de consum al voltant de les 17 hores, quan després de la jornada laboral es 

pretén escalfar l’habitatge de la manera més ràpida possible. A continuació el consum es 

manté relativament constant fins al voltant de les 23 hores, quan comença a decaure 

arribant a ser nul a primera hora del matí, coincidint quan la casa queda buida. 

 

Figura 5.2. Gràfic del consum de calefacció d’un dia laborable (Font: elaboració pròpia) 
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El consum de l’aigua calenta sanitària en un dia festiu presenta dues puntes màximes, al 

voltant de les 9 i a les 17 hores. 

 

Figura 5.3. Gràfic del consum d’aigua calenta sanitària en un dia festiu (Font: elaboració pròpia) 

En un dia laborable, les dues puntes màximes es desplacen cadascuna al seu extrem més 

proper. Així, la primera punta es localitza al voltant de les 7 de matí, mentre que la segona 

ho fa al voltant de les 19 hores. 

 

Figura 5.4. Gràfic del consum d’aigua calenta sanitària en un dia laborable (Font: elaboració pròpia) 

Així doncs, la demanda diària total es mostra a les següents figures. 
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Figura 5.5. Evolució del consum global de calefacció i aigua calenta sanitària al llarg d’un dia festiu 

(Font: elaboració pròpia) 

 

 

Figura 5.6. Evolució del consum de calefacció i aigua calenta sanitària al llarg d’un dia laborable (Font: 

elaboració pròpia) 

Per una altre banda, de la simulació efectuada amb el software PVsyst (Veure Annex C.6.), 

s’extreuen les dades de generació horària del sistema fotovoltaic dissenyat. D’aquesta 

manera, i considerant que el consum de calefacció i ACS és constant al llarg dels dies, 

s’efectua la simulació horària de cadascun dels dies de l’any i que es mostra a continuació. 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

kW
h

 

Hores 

Consum global dia festiu 

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

kW
h

 

Hores 

Consum global dia laborable 



Millora de l’eficiència energètica d’un edifici mitjançant energia solar fotovoltaica i aerotèrmica. 

Comparativa amb l’energia solar tèrmica.  Pàg. 37 

 

 

Figura 5.7. Evolució de la generació elèctrica diària de la instal·lació fotovoltaica al llarg de l’any

 (Font: elaboració pròpia) 
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Figura 5.8. Superposició de la generació i el consum al llarg de l’any. En color taronja es mostra la 

fracció autoconsumida, en vermell l’energia excedentària i en color gris el consum de xarxa.   

(Font: elaboració pròpia) 
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Queda palès que hi ha un notable desfasament entre la generació fotovoltaica i el consum. 

Donat que les dues solucions proposades empren la mateixa energia primària, aquest 

desfasament també és aplicable a l’energia solar tèrmica. No obstant, i ha una diferència 

notòria entre la generació d’electricitat i la generació de calor: la primera d’elles presenta un 

ús molt desenvolupat en la vida domèstica i, per tant, presenta també una flexibilitat i 

adaptabilitat major. En aquest sentit, la fotovoltaica presenta unes excel·lents 

característiques per ser integrada eficaçment als habitatges. 

Un possible enfocament d’ús és el que es deriva del plantejament inicial d’aquest projecte. 

Així, es pot enfocar la instal·lació fotovoltaica  amb la bomba de calor aerotèrmica com una 

instal·lació solar tèrmica, on durant les hores de màxima generació elèctrica es fa treballar 

l’equip aerotèrmic per tal d’escalfar aigua i emmagatzemar-la en un dipòsit. Quan l’habitatge 

demanda consum d’aigua calenta, aquesta és enviada des del dipòsit fins a l’interior de 

l’habitatge. És pot observar la simulació de l’evolució diària de la generació i el consum des 

d’aquest punt de vista a la Figura 5.9. 

Una alternativa a aquesta solució, però, és la de destinar la generació fotovoltaica a cobrir la 

demanda instantània existent a l’habitatge; és a dir, autoconsumir l’energia elèctrica 

generada amb independència de quin equip domèstic la consumeix. Si bé es cert que 

aquesta solució no s’ajusta de manera estricta a la cobertura de l’equip aerotèrmic 

plantejada en un principi, és una solució que cal tenir en compte, doncs permet fer un ús 

més flexible de la generació i contribueix a convertir la fotovoltaica en un recurs més 

gestionable. Alhora, aquesta alternativa també permet abocar els excedents elèctrics, 

sempre que hi hagi,  a la xarxa elèctrica. 

Ara bé, si es combinen les dues visions de funcionament anteriors, s’obté una font 

energètica notablement flexible i capaç d’adaptar-se als diferents escenaris que planteja un 

habitatge. A més, tecnològicament parlant (tot i que a nivell normatiu no s’ha permès al llarg 

d’aquests anys), la fotovoltaica també permet implementar altres mecanismes 

d’emmagatzematge (bateries, volants d’inèrcia, etc.), oferint un plus de versatilitat. 

Finalment, el major o un dels majors aspectes diferenciadors entre la fotovoltaica i la solar 

tèrmica  és l’ús i gestió energètica durant els mesos d’estiu. Tot i que degut a que el present 

projecte està centrat en l’ús de l’ACS i calefacció, i conseqüentment  a l’hivern, és important 

esmentar què succeeix durant els mesos d’estiu. Generalment, les instal·lacions solars 

tèrmiques presenten alguns inconvenients derivats de les altes temperatures que 

s’assoleixen en els mesos estivals. Així, és necessari instal·lar mecanismes de dissipació 

energètica, o limitar la producció d’aigua calenta, per exemple reduint la superfície de 

captació. En canvi, la instal·lació fotovoltaica juntament amb l’equip aerotèrmic es pot 

destinar a l’estiu a la producció d’ACS i , a la vegada, d’aigua freda que pot ser utilitzada per 

refrigerar l’habitatge.  
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Figura 5.9. Superposició de la generació i el consum al llarg de l’any. En aquest cas, en color taronja 

es mostra la fracció autoconsumida, en blau fosc l’energia excedentària utilitzada per emmagatzemar 

aigua calenta, en color blau clar el consum de l’aigua calenta emmagatzemada i en color gris el 

consum de xarxa. (Font: elaboració pròpia) 
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5.2. Anàlisi econòmic 

Per a realitzar l’anàlisi econòmic es té en compte tant els costos derivats de la inversió 

inicial, és a dir, el pressupost, com els costos derivats del manteniment de les solucions. 

5.2.1. Pressupost de les solucions 

La instal·lació solar fotovoltaica presenta el pressupost especificat a la taula següent: 

Taula 5.4. Pressupost desglossat de la instal·lació solar fotovoltaica amb aerotèrmia 

 

 

La instal·lació solar tèrmica presenta el següent pressupost: 

 

 

 

 

CAPITOL DESCRIPCIÓ UNITATS QUANTITAT PREU UNITARI COST

1 Modul REC 265PE Ud 14 172,25 2.411,50

2 Estructura coberta teula Ud 1 1.018,00 1.018,00

3 Acumulador IMV 2000 Ud 1 6.027,00 6.027,00

4 Acumulador CV 1000 SR Ud 1 2.279,00 2.279,00

5 Inversor Ud 1 966,00 966,00

6 Cablejat i conduccions Wp 3710 0,03 111,30

7 Proteccions DC Ud 1 175,00 175,00

8 Proteccions AC Ud 1 267,00 267,00

9 Monitorització Ud 1 1.440,00 1.440,00

10 Equip aerotermia Ud 1 3.945,00 3.945,00

11 Enginyeria PA 1 3.100,00 3.100,00

12 Muntatge i posada en marxa PA 1
1.272,00

1.272,00

TOTAL 23.011,80
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Taula 5.5. Pressupost desglossat de la instal·lació solar tèrmica 

 

 

5.2.2. Manteniment 

Sense perjudici de les operacions de manteniment que es puguin realitzar a les 

instal·lacions, per a englobar totes les operacions necessàries durant la vida de la instal·lació 

per garantir el seu correcte funcionament, augmentar la fiabilitat i allargar la vida útil, es 

defineixen dos esglaons complementaris d’actuació, segons estableix el document DB-HE4 

del Código Técnico de la Edificación: 

 Pla de vigilància 

 Pla de manteniment preventiu 

El pla de vigilància es refereix bàsicament a les operacions que permeten assegurar que els 

valors operacionals de la instal·lació són correctes. En el cas de la instal·lació fotovoltaica, 

es tracta d’un pla d’observació simple dels paràmetres funcionals principals (energia, tensió, 

etc.), juntament amb la neteja dels mòduls si és necessari. En el cas de la instal·lació solar 

tèrmica, l’esmentat document defineix l’abast d’aquest pla mitjançant la següent taula: 

 

CAPITOL DESCRIPCIÓ UNITATS QUANTITAT PREU UNITARI COST

1 Modul Alpin Rk 2000 Ud 15 445,00 6.675,00

2 Accessoris de connexió Ud 15 96,00 1.440,00

3 Estructura suport universal Ud 15 73,00 1.095,00

4 Interacumulador IMV 2000 Ud 1 6.027,00 6.027,00

5 Acumulador CV 1000SR Ud 1 2.279,00 2.279,00

6 Bomba Grundfos Solar 25-40 Ud 1 274,00 274,00

7 Canonades 22mm ml 35 25,12 879,20

8 Grup control RESOL Ud 1 595,00 595,00

9 Accessoris control PA 1 1.140,00 1.140,00

10 Enginyeria PA 1 2.450,00 2.450,00

11 Muntatge i posada en marxa PA 1 1.620,00 1.620,00

TOTAL 24.474,20
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Taula 5.6. Pla de vigilància de les instal·lacions solars tèrmiques (Font: DB-HE4) 

 

El pla de manteniment preventiu fa referència a aquelles operacions d’inspecció visual, 

verificació d’actuacions, i altres, que aplicats a les instal·lacions permetran mantenir dins els 

límits acceptables les condicions de funcionament i les prestacions de la instal·lació. En el 

cas de les instal·lacions fotovoltaiques, la normativa indica que s’haurà de realitzar com a 

mínim una revisió anual en la que es realitzarà: 

1) Comprovació de les proteccions. 

2) Comprovació de l’estat dels mòduls. 

3) Comprovació de l’estat de l’inversor. 

4) Comprovació de l’estat mecànic de cables i terminals. 

5) Comprovació de la instal·lació de posada a terra. 

6) Comprovació de l’estructura de fixació dels mòduls. 

Per la seva banda, donat que la instal·lació solar tèrmica dissenyada presenta una superfície 

de captació superior a 20m2, s’haurà de realitzar una revisió cada sis mesos. En aquestes 

revisions s’hauran de realitzar les següents activitats: 
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Taula 5.7. Pla de manteniment del sistema de captació 

 

Taula 5.8. Pla de manteniment del sistema d’acumulació 

 

Taula 5.9. Pla de manteniment del sistema d’intercanvi 
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Taula 5.10. Pla de manteniment del sistema hidràulic 

 

Taula 5.11. Pla de manteniment del sistema elèctric i de control 

 

Taula 5.12. Pla de manteniment del sistema auxiliar 

 

Des del punt de vista econòmic, si bé s’observa que la inversió inicial per a cadascuna de 

les solucions és similar, les diferències en quant a manteniment són notablement grans i es 

tradueixen en uns costos d’explotació superiors per part de la solar tèrmica. 
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5.3. Anàlisi mediambiental 

Des d’un punt de vista mediambiental, les dues solucions representen procediments 

notablement favorables, perquè en ambdós casos s’obté energia directament del sol d’una 

manera completament neta i exempta de contaminació. A més, la seva utilització en la 

mesura en que evita l’ús de combustibles fòssils suprimeix els impactes originats per ells en 

la seva extracció, transformació, transport i combustió. 

En comparació amb altres tipus d’energia, l’ús d’aquestes dues classes d’energies 

renovables redueix les emissions de CO2 de la següent manera [8]: 

 2.147 kg de CO2 en substitució del gas natural. 

 2.543 kg de CO2 en substitució del gas butà. 

 2.531 kg de CO2 en substitució del gasoil. 

 3.829 kg de CO2 en substitució del carbó nacional. 

 3.775 kg de CO2 en substitució del petroli. 

En ambdós casos l’energia es genera en els mateixos punts de consum i per tant no es 

requereix transport ni creació de infraestructures. 

El principal impacte sobre el medi físic és l’impacte visual creat sobre el paisatge. En aquest 

punt cal destacar les diferències que presenten les dues tecnologies emprades. Si bé en 

aquest cas, per les característiques particulars de l’habitatge, les dues es col·loquen 

coplanàries a la coberta existent, l’energia solar tèrmica presenta uns requisits d’implantació 

més restrictius que els de la fotovoltaica. Es recomana que les instal·lacions solars 

tèrmiques implantades al nostre país ho facin amb una inclinació respecte la horitzontal 

d’entre 15º i 75º [5]. En canvi, les instal·lacions fotovoltaiques presenten un rang molt més 

ampli, podent trobar des de instal·lacions situades en cobertes planes (0º) fins instal·lacions 

en façanes (90º). Aquesta capacitat d’adaptació de les instal·lacions fotovoltaiques les dota 

d’una alta capacitat d’integració, utilitzant inclòs els mòduls fotovoltaics com a elements 

constructius en alguns edificis. 

A nivell social, el desenvolupament d’energies renovables permet el desenvolupament 

d’energies pròpies que poden ser gestionades pels propis consumidors i permeten alhora 

cuidar l’entorn i la qualitat de vida dels mateixos. 
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5.4. Anàlisi d’implantació 

Tant l’energia solar fotovoltaica com la tèrmica presenten excel·lents condicions de cara a 

l’escalabilitat de les instal·lacions. Per aquest motiu, no és d’estranyar que puguem trobar 

instal·lacions que van des dels pocs kW de potència, com és el cas de les d’aquest projecte, 

fins a grans instal·lacions de desenes o centenars de MW de potència. 

  

Figura 5.10. D’esquerra a dreta. Central tèrmica de 60 MW situada al Marroc i instal·lació fotovoltaica 

de 60 MW situada a Bulgària. (Fonts: ACWA Power i SunEdison) 

Les principals barreres d’implantació que presenten les dues solucions, i en general totes les 

energies renovables, són les següents: 

 Barreres econòmiques 

 Barreres tecnològiques 

 Barreres normatives 

 Barreres socials 

5.4.1. Barreres econòmiques 

Les expectatives de futur passen per un increment de la capacitat de fabricació industrial 

que permeti la progressiva reducció de costos del sector de les energies renovables. Les 

barreres que alenteixen aquesta tendència natural són les següents: 

 La escassa penetració de les Empreses de Serveis Energètics en els camps de 

l’energia fotovoltaica i solar tèrmica. Aquestes empreses es preveu que juguin un 

paper clau en la integració de l’energia solar fotovoltaica en l’àmbit domèstic i 

industrial. Grans instal·lacions solars que puguin abastir d’energia a urbanitzacions o 

polígons poden ser viables a mig termini, combinant-se amb conceptes de 

compensació energètica amb la xarxa elèctrica (“balanç net”). Per una altre banda, la 

manca d’aquestes empreses fa que el potencial usuari hagi d’afrontar llargs períodes 
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d’amortització  i assumir les incerteses sobre la rendibilitat del projecte, sense ser 

necessariament un especialista en instal·lacions de producció energètica. 

 Els elevats costos d’inversió inicial i les dificultats d’accés al finançament. En l’actual 

situació econòmica l’accés al finançament és complicat. Cal destacar, però, que 

aquesta dificultat no és producte del risc tecnològic, ja que les tecnologies 

fotovoltaiques i tèrmiques presenten un risc tecnològic baix al pertànyer a una 

industria provada i madura. 

 Desconeixement en els diferents sectors productius. Particularment per al cas de 

l’energia fotovoltaica, hi ha poca informació de les possibilitats que es presenten en 

un escenari que tendeix a la generació distribuïda per als diferents sectors 

industrials, on aquesta tecnologia pot jugar un paper molt important. 

 Falta d’incentius fiscals. Com a exemple destacar que els titulars d’aquestes 

instal·lacions no tenen deduccions a l’IRPF. 

5.4.2. Barreres tecnològiques 

La penetració massiva de la tecnologia fotovoltaica en el sistema elèctric i la reducció de 

costos de la energia produïda són els objectius prioritaris del sector. Les barreres tècniques 

relacionades són: 

 Alentiment de les tecnologies per a la obtenció de matèries primeres per als mòduls 

fotovoltaics i en la fabricació de cèl·lules fotovoltaiques i altres sistemes associats 

(inversors, seguiment, etc.). És necessari seguir avançant en l’augment de la 

eficiència de les cèl·lules per aconseguir el màxim descens del cost d’energia 

produïda amb aquesta tecnologia. Igualment, la resta d’equips que conformen una 

instal·lació fotovoltaica han d’avançar en la reducció de costos i augment de la 

fiabilitat. 

 Escaig ús i desenvolupament de tecnologies d’emmagatzematge d’energia. 

Per la seva banda, la principal barrera tècnica que presenta l’energia solar tèrmica radica en 

el desconeixement envers la mateixa: 

 El potencial promotor i usuari desconeix les prestacions que aquesta tecnologia pot 

proporcionar. Existeix per norma general una forta reticència al canvi, sobretot en 

usos industrials, malgrat l’alt grau de desenvolupament per aplicacions tèrmiques en 

baixa temperatura. Es desconeixen les aplicacions de climatització solar, refrigeració 

i calefacció urbana, processos industrials, dessalinització, etc. 

Finalment, com a element comú de les dues tecnologies també cal destacar la falta de 

formació tècnica suficient dels diferents nivells professionals implicats, tals com promotors, 

constructors, organismes de control, dissenyadors, arquitectes, etc. 
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5.4.3. Barreres normatives 

El marc regulatori i administratiu és fonamental per al desenvolupament d’aquestes 

tecnologies i pel compliment de les obligacions i responsabilitats internacionals respecte a 

les energies renovables. Les barreres identificades en aquest camps són les següents: 

 Escassa adequació administrativa per l’establiment de sistemes de generació 

distribuïda en les xarxes elèctriques. Particularment, l’energia solar fotovoltaica 

permet un alt grau de generació distribuïda de l’energia. Tot i això, serien necessaris 

alguns canvis en les xarxes de distribució i transport evolucionant cap a les “xarxes 

intel·ligents” (smart grids) perquè aquests avantatges puguin ser aprofitats i adaptar-

se a la demanda  adequadament. 

 Complexitat dels procediments administratius. La tramitació d’instal·lacions 

fotovoltaiques i tèrmiques són complexes, causant gran impacte sobre tot en les 

instal·lacions menors, dedicades a ús domèstic. 

 Percepció de incertesa regulatòria. Les senyals arbitràries sobre canvis en la 

normativa existent, incloent canvis retroactius, tenen un gran impacte sobre el 

desenvolupament i la implantació de les energies renovables, que precisen d’una 

regulació a llarg termini. En aquest punt cal destacar que l’energia fotovoltaica fins al 

moment s’ha vist més perjudicada que la tèrmica, dificultant l’autoconsum elèctric i 

no regulant el balanç net. 

 Falta d’existència de normativa tècnica sobre instal·lacions d’àmbit general i falta de 

sistemes de certificació homogenis de caràcter nacional i europeu per a instal·ladors. 

5.4.4. Barreres socials 

Les barreres socials que presenten les energies renovables radiquen en la major part en el 

desconeixement envers les mateixes. Per aquest motiu, es considera la necessitat de 

difondre aquestes tecnologies als usuaris potencials, així com a la resta d’actors implicats 

(organismes públics, promotors, constructors, arquitectes, etc.). Per una altra banda, també 

es considera fonamental la formació de tècnics qualificats. 

  



Pàg. 50  Memòria 

 

5.5. Comparativa 

A continuació es mostra una taula que recull una comparació entre les dues instal·lacions 

d’aquells trets més importants esmentats al llarg d’aquest capítol. 

Taula 5.13. Comparació de les característiques principals entre les dues solucions 

 

Instal·lació 

Fotovoltaica amb 
aerotèrmia 

Solar tèrmica 

Qualificació energètica obtinguda A A 

Reducció emissions CO2 anuals 3.468 kg 3.272 kg 

Inversió inicial 23.012 € 24.474 € 

Facilitat manteniment Si No 

Freqüència pla vigilància No definit 3 mesos 

Freqüència manteniment preventiu 1 any 6 mesos 

Capacitat de gestionar els excedents Si No 

Possibilitat remuneració excedents Si No 

Capacitat per destinar l’energia 
generada a altres consums 

Si No 

Màxim aprofitament durant l’estiu Si No 

A la vista de la taula 6.13., la instal·lació fotovoltaica amb aerotèrmia, oferint les mateixes 

prestacions en quant a la millora de la qualificació energètica, presenta unes condicions 

d’operació més senzilles i unes possibilitats d’explotació majors. Aquests dos aspectes, 

esdevenen factors clau alhora d’analitzar el potencial de cadascuna de les solucions. 

Aquesta major senzillesa que presenta la solució basada en l’energia fotovoltaica i 

aerotèrmica es tradueix directament en uns menors costos econòmics de manteniment. 

Considerant que la vida útil de les instal·lacions és d’aproximadament 25 anys, aquests 

costos de manteniment, que en un primer moment poden semblar trivials, esdevenen 

extraordinaris. A part, es important considerar que existeixen altres costos no econòmics 

associats a una tecnologia que és considerada complexa: major dificultat de penetració 

derivada d’una imatge fràgil, major dificultat d’implantació degut a l’elevat nombre de 

manteniments o inclòs un funcionament anormal derivat de la dificultat dels manteniments o 

de la falta de suficient personal qualificat. 

El grau d’implantació de l’energia elèctrica als habitatges esdevé una de les claus per les 

que les possibilitats d’explotació que presenta la instal·lació fotovoltaica amb aerotèrmia són 

tan notòries. Així, s’observa que les diferències amb l’energia solar tèrmica en termes de 

gestió i adaptació són profundes. 
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Conclusions 

Un cop dissenyades i avaluades les dues solucions dissenyades, es moment d’extreure les 

conclusions que d’aquest projecte se’n deriven. 

En primera instància cal destacar que, tal i com ha quedat demostrat, l’ús d’energies 

renovables en el sector residencial es preveu clau a l’hora de reduir les emissions de CO2 i 

assolir els objectius marcats per la Comissió Europea. 

Mitjançant les dues tecnologies emprades s’ha assolit una extraordinària millora en la 

qualificació energètica de l’habitatge. Si bé tant la valoració resultant d’eficiència energètica 

com el cost de la inversió inicial és molt similar per els dos casos, és important indicar que 

les dues tecnologies emprades presenten visibles diferències. 

Els costos d’explotació de la instal·lació solar tèrmica és molt superior, degut al exhaustiu 

manteniment al que ha de ser sotmesa per garantir el correcte funcionament. A més, la 

solució de fotovoltaica amb aerotèrmia presenta el gran avantatge de treballar en tot 

moment amb una energia que és emprada per la majoria d’equips de consum d’un 

habitatge. És per aquest motiu que aquesta solució presenta unes millors condicions per ser 

integrada en la vida domèstica. 

Finalment, les barreres socials, econòmiques i ambientals que presenten  les dues 

tecnologies son molt similars, així com també els beneficis mediambientals que presenten. 
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