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Resum 

El present projecte contempla la instal·lació d’una xarxa de calor amb una caldera de 

biomassa per al subministrament de calefacció i aigua calenta als següents edificis situats a 

Sant Llorenç de Morunys: 

- CEIP Vall de Lord (ús educatiu) 

- Llar d’infants “Els Piteuets” (ús educatiu) 

- SES Sant Llorenç de Morunys (ús educatiu) i pavelló municipal (ús esportiu) 

La finalitat del projecte és substituir les instal·lacions actuals que han esdevingut obsoletes, 

de poc confort, ineficients i que utilitzen combustibles fòssils (gasoil i GLP) per una altra més 

eficient, menys contaminant i de més fàcil gestió i manteniment.  

La nova instal·lació utilitzarà com a font d’energia la biomassa, concretament estella forestal, 

ja que és una energia renovable però sobretot una energia autòctona, molt abundant en les 

immediacions del poble de Sant Llorenç de Morunys. 

Els principals paràmetres es poden resumir en la següent taula: 

 

Taula 1 Principals paràmetres que resumeixen el projecte. Font: pròpia 

Potència a instal·lar 500 kW 

Capacitat neta de la sitja 36,75 m2 

Longitud de la xarxa de calor (anada i retorn) 383,50 m 

Estalvi anual en emissions de CO2 46,25 t CO2/any 

Pressupost d’execució  212.840,29 € 
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1  Prefaci 

1.1 Origen del projecte 

La localització del projecte es situa a Sant Llorenç de Morunys. Un poble d’aproximadament 

1000 habitants, situat a la falda del Port del Comte al nord de la comarca del Solsonès. 

Juntament amb els municipis de la Coma i la Pedra i Guixers formen el territori de la Vall de 

Lord. 

La Vall de Lord es caracteritza, a diferència de la resta de la comarca, amb un relleu 

muntanyós i s’estructura d’un seguit de serres i massissos prepirinencs. Amb el pas del riu 

Cardener s’hi ha format àmplies i fèrtils valls i boscos frondosos. 

És en aquesta petita localitat on l’Ajuntament té necessitat de millorar i adequar les 

instal·lacions de subministrament de calefacció i aigua calenta tres centres municipals: 

- L’escola de primària CEIP Vall de Lord 

- La Llar d’infants “Els Piteuets” 

- L’escola de secundària SES Sant Llorenç de Morunys que comparteix edifici amb el 

pavelló municipal. 

És en aquesta situació en què jo proposo fer el present projecte, plantejant no una solució 

continuista sinó donant una resposta innovadora, eficient i respectuosa amb l’entorn de les 

instal·lacions i del poble. 

Tanmateix també cal tenir en compte els interessos de l’Ajuntament que principalment són 

disminuir en la mesura possible les despeses municipals i activar tant com es pugui la 

silvicultura i el mercat de la fusta ja que és una font de riquesa autòctona i abundant que cal 

potenciar de totes les maneres possibles. 

A títol personal, el projecte és una oportunitat per aportar el meu coneixement adquirit durant 

aquests darrers anys a un entorn tan familiar com és el meu poble. 
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1.2 Motivació 

La motivació d’aquest projecte és resoldre la necessitat de millorar i adequar les 

instal·lacions de subministrament de calefacció i aigua calenta a tres edificis municipals de 

Sant Llorenç de Morunys no tan sols per reduir els costos econòmics que suposen, sinó 

projectant una solució eficient, moderna i respectuosa amb el medi ambient que fa ús d’un 

recurs energètic autòcton com és la massa forestal existent en les proximitats del municipi. 

Aquests residus forestals, provinents majoritàriament de la neteja dels boscos, no s’aprofiten 

en l’àmbit local i poden resultar útils i beneficiosos amb la solució plantejada. L’aprofitament 

de les pròpies llenyes i de les branques dóna un valor afegit a la biomassa i millora de la 

gestió dels boscos. 

D’altra banda, l’Ajuntament té molt d’interès en el fet de potenciar la silvicultura de l’entorn 

comarcal, ja que com es veurà més endavant, la biomassa disponible a l’àrea de la comarca 

pot cobrir la demanda d’aquests tres centres i d’altres sectors de Solsonès interessats en la 

implementació de la bioenergia. El projecte dissenyat pot arrossegar en el futur a què aquest 

recurs natural sigui utilitzat en realitzacions promogudes tant per entitats públiques com 

privades d’àmbit comarcal. Addicionalment pot influir en el dinamisme de creació d’ocupació 

local. 

Malgrat que des del punt de vista immediat i degut a la inversió, el projecte no suposarà un 

estalvi econòmic inicial, a llarg termini, sens dubte, representarà una reducció de la factura 

energètica. Si a banda de la valoració econòmica si afegeix el fet d’utilitzar un recurs 

autòcton, renovable, no contaminant amb unes instal·lacions de fàcil gestió i manteniment, la 

motivació i justificació de la proposta es pot entendre en la seva vertadera dimensió. En 

l’estudi de la viabilitat econòmica i ambiental d’aquest projecte es tenen en compte totes 

aquestes consideracions. 

Finalment, hi ha una motivació personal de millorar el poble on visc, ja sigui sent activa en 

les diferents entitats existents o, en aquest cas, dissenyant una xarxa de calor a partir de 

biomassa. A més a més, hi està barrejada una motivació acadèmica de poder realitzar un 

treball que pot ser que, en un futur, sigui d’utilitat no només per mi i l’ampliació dels meus 

coneixements sinó també per terceres persones. 
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1.3 Antecedents existents 

El present projecte no és innovador en el seu àmbit sinó que ja se’n han redactat molts de 

semblants en diferents pobles i ciutats de Catalunya. Alguns exemples són Ribes de Freser, 

Lloret de Mar, Sant Boi de Llobregat, Bellver de Cerdanya i Sant Pere de Torelló. 

Aquestes poblacions des de l’Ajuntament s’ha instal·lat calderes de biomassa per a diversos 

centres municipals, ja siguin escoles, pavellons, casals de joves, casals d’avis, biblioteques 

o el mateix ajuntament. 

Un altre exemple és Castellfollit del Boix, al sud del Bages, hi ha instal·lada una caldera de 

biomassa de la marca HERZ amb una potència de 90kW que dóna subministrament a 

l’escola, l’escola bressol, el menjador i el centre mèdic. El combustible utilitzat és l’estella 

amb garantia d’origen provinent de boscos de pi del municipi. 

Per altra banda, també hi ha vàries referències de xarxes de calor. En són pioneres a 

Barcelona Districilima i Eco-energies. 

Districlima va dur a terme, per primera vegada a Espanya, una xarxa urbana de distribució 

de calor i fred per a la seva utilització en calefacció climatització i aigua calenta sanitària. Es 

composa de dues centrals de producció d’energia tèrmica a partir de residus urbans 

situades al Fòrum de Barcelona i a la Plaça de les Glòries Catalanes, d’una xarxa de 

distribució d’energies als voltants de les centrals, unes subestacions per lliurar i mesurar 

l’energia tèrmica i del conjunt d’instal·lacions interiors per el subministrament a diferents 

estances d’un immoble. 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1.1 Xarxa urbana de calor i fred actual de Districlima. [1]  
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Eco-energies per altra banda, és una societat projecte creada per al disseny, construcció i 

explotació de la xarxa de calor i fred que subministra energia tèrmica a Barcelona Sud i 

L’Hospitalet. Es composa de tres centrals de producció d’energia tèrmica a partir de residus 

vegetals amb complement de biomassa forestal, una planta d’aprofitament del fred residual 

d’un procés de gasificació, plaques solars tèrmiques dels edificis connectats, una xarxa 

d’energia tèrmica urbana distribuïda per la zona, subestacions amb quadres de control, 

bescanviadors i comptadors i d’un circuit secundari compost d’una xarxa d’energia tèrmica 

de l’edifici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.2 Xarxa de calor i fred actual, en construcció i prevista d’eco-

energies. [2] 
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1.4 Requeriments previs 

Per a la redacció d’aquest projecte s’ha donat per fet que la millor solució al problema que 

es planteja és la utilització d’una xarxa de distribució i d’una caldera de biomassa. Però 

perquè s’ha triat la biomassa i per què la xarxa de calor?  

1.4.1 Biomassa 

Des de fa pocs anys la població ha anat canviant la seva visió envers les energies utilitzades 

i ha augmentat la seva responsabilitat en preservar el medi ambient. Aquest canvi de 

consciència col·lectiva ha permès que les energies renovables es presentin com una 

alternativa sostenible al consum d’energies convencionals. 

La previsió de creixement d’aquestes innovadores energies contribueix a reduir l’impacte 

mediambiental negatiu associat a l’emissió de gasos d’efecte hivernacle i a reduir la nostra 

dependència energètica exterior. 

Com s’acaba de mencionar, les energies renovables són una alternativa molt interessant en 

termes de sostenibilitat tot i que de vegades una solució poc atractiva econòmicament. 

Moltes vegades les inversions necessàries per a condicionar les instal·lacions energètiques 

d’aquestes energies suposen un important cost. Altres però, aquesta inversió surt rentable a 

molt curt termini. 

Per a aquesta elecció s’ha realitzat un anàlisi DAFO. 
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Taula 2 Anàlisis DAFO de la biomassa. Font: pròpia 

FORTALESES 

 
Altes existències no aprofitades.  
 
Ús de terres marginals per posar en pràctica la gestió 
del sòl rústic. 
 
La producció de matèries primeres amb fins energètics 
crea llocs de treball, especialment a les zones rurals.  
 
Dinamització del mercat local. 
 
L’ús de biocombustibles pot reduir les emissions de 
gasos per d’efecte hivernacle que els combustibles 
fòssils (bona imatge). 
 
Independència dels preus d’altres font d’energia que 
actualment són molt variables. 
 
La cadena de biomassa pot ser caracteritzada per 
distàncies de transport relativament curtes (producció 
local i utilització local). 
 
Menor dependència de recursos exteriors i més 
dependència dels recursos naturals propis. 
 
Millor gestió forestal.  
 
Reducció del risc d’incendis forestals. 
 
Existència de gestors amb experiència en el sector. 
 
 

DEBILITATS 

 
Periodicitat de la disponibilitat de biomassa i necessitat 
d’emmagatzematge. 
 
L’emmagatzematge necessita més espai que en el cas d’altres 
combustibles competitius. Característiques físiques de la 
biomassa molt específiques per a l’emmagatzematge (densitat 
energètica per unitat de volum, humitat...) 
 
En la majoria d’entorns rurals poca experiència en el secor. 
Poca experiència en necessitats logístiques en secors 
industrials, sectors empresarials i enginyerils. 
 
Possible sobreexplotació del bosc amb ocupació de terres i 
desfertilització d’aquesta. 
 
Necessitat de mecanismes logístics en els canvis de residus 
agrícoles i residus forestals. 
 
Les pràctiques de gestió de cultius energètics és diferent que els 
cultius tradicionals. Innovació.  
 
L’operació i el manteniment de plantes de biomassa necessiten 
treballadors especialitzats. Alt cost d’inversió econòmica. 
 
La combustió té una baixa eficiència elèctrica si no s’empra la 
calor residual. La biomassa és renovable però no és del tot neutre 
en emissions de gasos d’efecte hivernacle. 

OPORTUNITATS 

 
Existència de terres no conreades. 
 
Presència de residus agrícoles i forestals a les regions 
rurals. 
 
Efectes sobre l’ocupació i el desenvolupament rural. 
 
Augment de la seguretat energètica de la regió. 
 
Possibilitat de cogenerar i augmentar l’estalvi energètic 
de les empreses. 
 
La producció de matèria primera per la producció 
d’energia pot reduir les primes agrícoles i els subsidis. 
 
Avantatge econòmic per a propietaris de boscos. 
 
Les noves i més eficients tecnologies es van millorant 
amb tecnologies ja existents.  
 
Recolzament institucional. 

AMENACES 

 
Possible competència futura per el recurs per la gran varietat 
d’usos possibles per la producció de matèries primeres. 
 
Consumició de la terra i possible competència amb altres 
recursos com els conreus alimentaris. La producció de biomassa 
és limitada a causa de la disponibilitat de terres 
 
Increment de preu en cas d’alts augments de la demanda. 
Necessitat de tenir disponibilitat local de biomassa. 
 
Actual despoblació de les zones rurals. Les xarxes de transport 
en algunes zones rurals és de baixa qualitat i de difícil accés. 
 
Increment de les limitacions d’emissions per polítiques 
ambientals cada cop més estrictes. A més a més de la 
variabilitat política a gran escala i amb acords locals. 
 
Els preus de mercat no reflecteixen els costos ambientals i el 
dany i això oculta els avantatges mediambientals de les noves i 
més netes opcions energètiques. 
 
Accés limitat a la informació, en particular pel què fa a les 
tecnologies disponibles. 

La biomassa doncs, és una possible substitució dels combustibles d’origen fòssil en la 

generació d’energia tèrmica i es presenta com una de les mesures més eficients i fàcils 

d’implementar i millorar els costos energètics, i pot suposar aquesta mesura un estalvi de 

més del 80% de la seva despesa energètica. 
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La biomassa és un combustible de mercat de caràcter local, donada la sensibilitat del cost 

de transport sobre el seu preu final. 

La substitució de calderes de combustible fòssil per calderes de biomassa o la seva 

implementació en molts casos té considerables avantatges tant de fàcil muntatge i utilització 

com en termes econòmics. Òbviament la seva amortització o el termini de recuperació de la 

inversió dependrà del consum energètic, però aquest període en instal·lacions mitjanes com 

el cas de la nostra, no acostuma a superar els cinc/sis anys. 

1.4.2 Xarxa de calor 

Actualment, el sector de les xarxes de calor encara no està prou immergit en el mapa de 

Catalunya, sobretot per la manca de tradició en l’ús de sistemes de climatització centralitzats 

i comunitaris en lloc dels individuals més tradicionals. Una altra possible explicació és que es 

refereix a projectes amb una elevada inversió inicial i dificulta la promoció pública. En canvi, 

en el mercat privat és necessària una millor reglamentació i un marc fiscal favorable. 

Aquestes xarxes també són una alternativa energèticament eficient per a contribuir a la 

reducció global d’emissions de diòxid de carboni, a més a més d’oferir una gran oportunitat 

d’aprofitament de calor residual i permetre implantar millor les tecnologies que aportaran un 

estalvi energètic rellevant. 

En l’elecció de les xarxes de calor també es presenta un anàlisi DAFO per representar quin 

són els motius pels quals s’ha triat aquesta alternativa i no una altra. 
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Taula 3 Anàlisi DAFO de les xarxes de districte. Font: pròpia 

FORTALESES 

 
Proporciona un estalvi en instal·lacions interiors dels edificis 
ja que no cal tenir màquines de producció. 
 
Optimització de l’espai. 
 
Dóna valor afegit als edificis que en gaudeixen. Augmenta 
la seva qualitat i la del poble o ciutat. 
 
Millor estètica dels edificis afectats i de l’entorn. 
 
Reducció de l’impacte ambiental i del consum del recurs 
energètic. 
 
Reducció de despeses globals. 
  
Reducció en la inversió en aparells, manteniment i 
renovació en el cas de tenir més d’una central. 
 
Gestió més unificada i centralitzada. 
 
Minimitza riscos i augmenta la seguretat. 
 
Seguretat en l’abastiment. 
 
Tractament més eficient del soroll. 
 
Reducció de l’impacte visual. 
 
Creació de llocs de treball en l’àmbit de l’administració 
pública. 
 
Una xarxa es pot adaptar més ràpid als canvis (normativa, 
noves tecnologies, etc.) 
 
En el cas d’espais urbans, reducció de l’efecte illa de calor 
urbana. És a dir, es minimitza l’augment de temperatura 
dins dels espais urbans afectats. 
 

DEBILITATS 

 
Els treballs d’obra necessaris tenen una magnitud 
considerable. 
 
Alta inversió econòmica sobretot en la primera fase. 
 
Retorns d’inversió a llarg termini. 
 
Desconeixement general d’aquest sistema. Tant la població en 
general com en l’àmbit professional i educatiu. 
 
Poca incorporació d’empreses d’àmbit local. 
 
Les pèrdues en la distribució de la calor i el fred originen una 
petita reducció de l’eficiència. 
 
Dependència i limitació (tant superior com inferior) de la 
demanda. 

OPORTUNITATS 

 
Accés a una font d’energia de cost econòmic competitiu.  
 
Facilitat d’incorporació de les energies renovables. 
 
Menor dependència energètica. 
 
Millora l’eficiència energètica global. 
 
Negoci emergent a Catalunya amb un elevat potencial de 
mercat.  
 
Suport de polítiques tant locals com internacionals. 
 
 

AMENACES 

 
Barreres legals en la certificació d’edificis abastits mitjançant 
xarxes de districte. 
 
Dependència de la variabilitat política tan nacional com 
local. 

El fet de centralitzar les instal·lacions energètiques permet que l’eficiència de la 

transformació dels equips sigui més elevada que utilitzant altres alternatives. És cert que hi 

haurà més pèrdues de distribució de la calor en les canonades però el sistema global serà 

més eficient. 
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2 Introducció 

2.1 Objectius del projecte  

El principal objectiu d’aquest projecte és la redacció de les condicions tècniques i 

econòmiques per a la instal·lació d’una xarxa de calor a partir de biomassa per subministrar 

aigua calenta i calefacció a diversos centres del municipi de Sant Llorenç de Morunys.  

Encara que, la seva finalitat, és proporcionar millor confort a totes aquelles persones del 

municipi que utilitzin qualsevol dels tres edificis en qüestió i l’acceptació de tots els usuaris 

implicats directa o indirectament en aquest projecte així com també fomentar el projecte 

localment utilitzant recursos autòctons. 

Per a tal fi, s’analitzaran els elements que composaran la instal·lació des de les seves 

característiques fins al seu ús; per així poder decidir quins són els més adequats en el cas 

plantejat. Per assolir aquest objectiu serà necessari una descripció detallada dels centres en 

qüestió. 

Per altra banda, es pretén cobrir la demanda tèrmica dels centres tot millorant-la respecte la 

que hi ha actualment en termes econòmics i, sobretot, ambientals. Concretament, es pretén 

reduir el cost actual en, aproximadament, un 20% en un termini de 10 anys. I al mateix 

temps, reduir les emissions de CO2 un 15% en el mateix termini de 10 anys. També es 

marca com a objectiu que el període de retorn de la inversió sigui inferior als 6 anys. 

Un altre objectiu del projecte, i un fet que l’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys 

considerava importantíssim per la seva implantació, és la utilització dels recursos de 

proximitat, per potenciar així la economia local. Per tant, es pretén que el 100% de la 

demanda de biomassa procedeixi de dins la comarca o dels voltats i que el treball humà 

generat per aquest projecte l’executin també empreses de la comarca. 

A més a més, es vol proporcionar la solució garantint la màxima seguretat i acatant les 

normes vigents que afecten aquest projecte. Apart, òbviament d’afavorir el seguiment 

d’aquest projecte facilitant el seu manteniment. 
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2.2 Abast del projecte 

Aquest projecte conté totes aquelles característiques teòriques bàsiques per a poder elegir 

la millor solució de les possibles. Aquesta part teòrica inclou tots els termes referits a la 

biomassa així com també la descripció de les xarxes de distribució de calor. 

Pel què fa a l’apartat de biomassa trobem les definicions i caracteritzacions dels principals 

conceptes i la varietat d’instal·lacions de biomassa tèrmiques en edificis. Per així tenir una 

base de les possibles alternatives que tenim per a elegir-ne la millor. 

També es realitza un petit estudi de la disponibilitat de biomassa al Solsonès ja que es vol 

potenciar el consum de proximitat i, com a conseqüència, la creació d’ocupació en aquesta 

comarca. 

Les xarxes de distribució de calor es defineixen els conceptes bàsics, la tipologia i les 

característiques de cada part de la xarxa; pel mateix motiu que abans. 

Es troba tota la informació necessària dels tres edificis per a realitzar el projecte, i a partir 

d’aquestes especificacions s’elegeixen aquelles característiques, tant de la instal·lació de la 

biomassa com de la xarxa de distribució de calor, que compliran millor els nostres objectius. 

Pel què fa el projecte en si, els aspectes els quals es justificaran i es detallaran seran els 

següents: 

- Descripció dels diferents edificis a calefactar, així com també el càlcul de les 

demandes de càrregues tèrmiques i d’aigua calenta sanitària dels seus 

equipaments. 

- Càlcul de dades energètiques de la instal·lació i estimació dels seus consums. 

- Justificació de la solució tècnica proposada: 

o La caldera i altres components utilitzats 

o La sitja 

o La sala de calderes 

o Dimensionament de la xarxa de distribució de calor i dels seus elements 

auxiliars 

- Estudis de viabilitat econòmica 

- Anàlisi de les implicacions ambientals 
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Cal esmentar que s’hauran de fer futurs projectes ja que en el present no inclou la connexió 

de cadascun dels diversos equipaments a la xarxa de distribució instal·lant els 

intercanviadors necessaris en cadascun dels edificis. 

Tot i això aquesta adaptació dels equipaments a la nova instal·lació de calefacció amb 

biomassa no suposarà un increment molt important del pressupost ja que la major part dels 

equipaments, objectes d’aquest projecte, tenen unes instal·lacions actuals compatibles amb 

el futur sistema. 

Per altra banda, tampoc inclou cap tipus d’instal·lació elèctrica, ni càlculs per el sistema 

estructural (fonaments i murs de contenció), ni memòria de l’obra civil però sí que han estat 

contemplats al pressupost. 
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3 Biomassa
1
 

3.1 Introducció a les energies renovables 

La societat actual empra una gran quantitat d’energia per a la vida quotidiana, en molta més 

quantia que en qualsevol altra societat anterior. S’ha arribat a un punt de dependència que 

pot presentar greus problemes. 

 

 

 

 

 

Les principals fonts d’energia utilitzades són les no renovables o convencionals. Aquestes es 

troben en la naturalesa en quantitats limitades, les quals, un cop consumides en la seva 

totalitat, no es poden substituir ja que no existeix cap sistema de producció o d’extracció 

econòmicament viable. 

Es refereix, és clar, als combustibles fòssils i als combustibles nuclears. Aquestes fonts 

d’energia presenten dos principals avantatges, es produeix energia de manera continua a un 

preu raonable i la seva gran disponibilitat temporal. 

Actualment però, des de diversos factors (ambiental, social, jurídic, polític...) s’estan 

potenciant molt els models energètics sostenibles. Aquesta és una aposta de 

complementarietat entre estratègia d’estalvi, eficiència energètica i foment d’energies 

renovables. 

                                                

1
 A l’annex 2 es pot trobar informació més detallada: caracterització dels biocombustibles, tipus de 

biomassa utilitzable per climatització i instal·lacions de biomassa. 

Fig. 3.1 Consum d’energia elèctrica [3] 
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Gràfic 3.1 Estructura del consum d’energia primària a 
Catalunya (%). [4] 

Aquest fet és degut als greus inconvenients que presenten les fonts d’energia 

convencionals. Els més importants d’aquests pel que fa als combustibles fòssils són les 

reserves limitades i per tant, la disminució de disponibilitat de matèries primes i l’emissió de 

gasos contaminants a l’atmosfera. Els combustibles nuclears presenten altres inconvenients 

com la generació de residus radioactius potencialment nocius durant mils d’anys, les 

reserves limitades de matèries primes i fins i tot possibles catàstrofes ambientals. 

Les energies renovables, en canvi, s’obtenen de fonts naturals virtualment inesgotables ja 

sigui per la immensa quantitat d’energia que contenen o perquè són capaces de regenerar-

se per medis naturals. Són diferents a les fonts d’energia no renovable degut a la seva 

diversitat i abundància. La majoria d’aquestes no produeixen gasos d’efecte hivernacle ni 

altres emissions. Algunes fonts renovables no emeten diòxid de carboni addicional, excepte 

els necessaris per a la seva construcció i funcionament, i no presenten cap risc 

suplementari, com en el cas dels combustibles nuclears. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Així doncs, es vol impulsar les fonts energètiques renovables fent que siguin el principal 

component de la societat i, aquest fet, inclou reduir les necessitats energètiques de la 

societat que, com ja s’ha dit, actualment són molt elevades. 

Un altre avantatge d’aquest tipus d’energia és que són el recurs energètic autòcton més 

important de Catalunya i el seu aprofitament energètic redueix la dependència energètica 

externa. 
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3.2 Concepte 

El concepte de biomassa és un terme molt ampli i causant de moltes ambigüitats. L’Institut 

Català de l’Energia (ICAEN) defineix biomassa com el conjunt de tota matèria orgànica 

d’origen vegetal o animal, que inclou els materials que procedeixen de la transformació 

natural o artificial.  

Per una altra banda, es troba la 

Directiva 2009/28/CE del Parlament 

Europeu i del Consell de 23 d’abril 

de 2009 relativa al foment de l’ús 

d’energia procedent de fonts 

renovables, que defineix biomassa 

com la fracció biodegradable dels 

productes, material de rebuig i 

residus d’origen biològic procedents 

d’activitats agràries –incloses les 

substàncies d’origen vegetal i 

d’origen animal-, de la silvicultura i de les indústries connexes –incloses la pesca i 

l’aqüicultura-, així com la fracció biodegradable dels residus industrials i municipals. 

La biomassa doncs, és un tipus de font renovable que a diferència de moltes d’altres, té un 

balanç negatiu d’emissions de diòxid de carboni. 

La biomassa emmagatzema activament el carboni del diòxid de carboni formant massa amb 

ell i creix mentre allibera oxigen de nou que al cremar-se torna a combinar el carboni amb 

l’oxigen. Teòricament el cicle de vida de la biomassa té un balanç nul d’emissions de CO2, 

al quedar les emissions fruit de la combustió fixada en la nova biomassa. En la pràctica, 

s’empra energia contaminant en la sembra, en la recol·lecció i la transformació. 

Per un altre costat, la biomassa no és realment inesgotable, encara que sí és renovable. El 

seu ús només es pot fer en casos limitats. Existeixen dubtes sobre la capacitat de 

l’agricultura per proporcionar les quantitats de massa vegetal necessària si aquesta font es 

popularitzés, el que s’està demostrant amb l’augment dels preus dels cereals degut al seu 

aprofitament per a la producció de biocombustibles. Per altra banda, tots els biocombustibles 

produeixen major quantitat de CO2 per unitat d’energia produïda que els equivalents fòssils. 

Fig. 3.2 Cicle de la biomassa. El cicle de la biomassa és neutre en emissions 
de CO2 sempre que l’explotació forestal es realitzi de manera sostenible. 

Font: pròpia 

 



Xarxa de calor a partir de biomassa per subministrar aigua calenta sanitària i calefacció a diversos centres del municipi de Sant Llorenç de Morunys Pàg. 19 

 

3.3 Avantatges i inconvenients 

Avantatges 

El principal avantatge d’aquesta font d’energia és que dóna valor a tots aquells residus 

orgànics i inorgànics del camp i de la muntanya; residus que, encara que no s’utilitzessin 

com a font d’energia es generarien igualment d’un producte secundari d’algun procés 

industrial. Dit d’una altra manera, és un procés de descontaminació ambiental ja que elimina 

uns residus per a convertir-ho en energia neta. 

Així mateix, al ser la biomassa una font d’energia renovable, no limitada com els 

combustibles fòssils i que té un balanç d’emissions de CO2 neutre, atès que tot el carboni 

alliberat a l’atmosfera en la combustió ja havia estat prèviament fixat durant el procés de 

fotosíntesi, de forma que no contribueix a l’efecte hivernacle. Per altra banda, les emissions 

de SO2 causades per aquesta font d’energia són molt inferiors a les emeses pels 

combustibles fòssils degut al baix contingut de clor, sofre i nitrogen en comparació a aquests 

segons. 

A més a més, contribueix a la gestió forestal sostenible de boscos, redueix el risc d’incendis 

forestals i plagues forestals. Ja que en els nostres boscos cada dia més abandonats es pot 

aprofitar productes de poca qualitat que, d’una altra manera, quedarien al bosc per a la poca 

rendibilitat de la seva explotació. Per a poder-ho demostrar, la biomassa es sotmet a un 

procés de certificació de l’explotació forestal, basada en el corresponent IOF2 i posterior 

cadena de custòdia del procés productiu, que assegura la traçabilitat. 

Per tant, aquest tipus de font d’energia apart de dinamitzar el mercat forestal valoritzant els 

seus productes i subproductes, també és un potencial dinamitzador de l’economia local. Ja 

que la despesa en combustible es produeix al territori mateix. L’aprofitament d’un recurs 

autòcton ajuda a enriquir el teixit productiu i generar riquesa al territori, creant activitat 

industrial i llocs de treball en àmbits rurals. 

La biomassa és una font d’energia en què Catalunya n’és autosuficient, és a dir, que la 

tenim a l’abast ja que el seu subministrament no depèn d’altres països com és el cas, per 

                                                

2
 IOF (Instrument d’Ordenació Forestal): Denominació sota la qual s’engloben diverses figures 

d’ordenació en la planificació forestal: Projecte d’ordenació, Pla tècnic de gestió i millora forestal i Pla 

Simple de Gestió Forestal. 
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exemple, dels combustibles fòssils com el gas natural o el gasoil. Dit d’una altra manera, els 

preus dels biocombustibles estan subjectes a mercats locals i no als internacionals, i no 

estan sotmesos a la volatilitat de preus que tenen les fonts d’origen fòssil. 

Per una altra banda, els avenços tecnològics fan possible que en calderes de biomassa 

d’última generació s’assoleixin rendiments superiors al 90% en la producció de calor. 

Un altre avantatge front als combustibles fòssils és el poc temps de formació. 

- Economia d’ús. L’estalvi amb estella o pinyol d’oliva pot arribar a ser de fins a un 

70%. A més, el preu de la biomassa es mostra clarament més estable que el del 

petroli, amb un estalvi anual que augmenta a mida que avancen els anys. Tot això 

amb la mateixa comoditat d’ús que una caldera de gasoil o gas propà. 

- Sostenibilitat. La biomassa al ser una energia renovable i local potència l’economia 

de la zona, no emet residus contaminants i permet una millor gestió de les zones 

forestals. 

- Seguretat. Al ser un combustible no explosiu, el risc de patir algun incident 

disminueix molt significativament. 

- Capacitat per poder usar diferents combustibles. Amb les calderes de biomassa es 

possible cremar diferents productes, com pellet, pinyol d’oliva, estella... i per tant no 

quedar a mercè de la possible evolució dels preus d’un sol combustible. 

 

Inconvenients 

El principal inconvenient és que la combustió de biomassa contamina. Tot i que cal tenir en 

compte que totes les formes d’obtenció d’energia contaminen, ja sigui directa o 

indirectament. Fins i tots fonts d’energies tant netes com són la solar i la eòlica, a més de la 

contaminació visual, hi ha un final de vida útil del procés de fabricació dels molins i de les 

plaques solars. I això sense mencionar la gran contaminació que provoquen els 

combustibles fòssils. Enfront el gas natural la biomassa perd la comparativa en emissions 

d’òxids de nitrogen (NOx) i partícules PM10, però guanya en emissions de CO2 i en 

sostenibilitat. 
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És per aquest motiu que el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 

Catalunya proposa al Pla d’actuació per la millora de la qualitat de l’aire horitzó 2015 

(PAMQA) la “Limitació de la instal·lació de noves calderes de gasoil, carbó i biomassa” 

(mesura EL33). Tot i que, tal com es veu en els següents gràfics, el percentatge d’emissió 

de NOx al 2008 del sector domèstic no representa ni el 5%, xifra equivalent a 1719,2 t/any. 

Pel que fa les emissions de PM10 el sector domèstic representa el 1,4%, concretament 30,4 

t/any. 

 

 

 

 

 

 

 

Per altra banda, la biomassa no és, ni de lluny, la principal responsable de la contaminació 

atmosfèrica per NOx i PM10, però també cal tenir en compte que ja existeix una extensa i 

estricta normativa a complir sobre les emissions. Un avantatge tecnològic dels últims anys 

per millorar aquesta problemàtica ha estat la recirculació de fums. 

Un altre inconvenient és la capacitat de càrrega necessària ja que encara que es dediqués 

tota la superfície de la Terra a conrear biomassa no s’obtindria ni una sisena part de la 

biomassa necessària per a substituir l’energia procedent del petroli. A més a més, el cicle de 

regeneració dels cultius seria massa lent respecte al consum. Actualment, la biomassa es 

considera una font d’energia no viable en grans quantitats. 

Per una altra part, a petita escala es poden crear problemes socials importants, com la 

Gràfic 3.2 Emissió de NOx 2008 (t/any) 
Font: PAMQA 

Gràfic 3.3 Emissió de PM10 2008 (t/any) 
Font: PAMQA 
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pujada del preu d’aliments bàsics al primer món, l’especulació amb les terres del tercer món, 

la contaminació de sòls i aigües que afecten als ecosistemes i als aliments, fins i tot es pot 

arribar a problemes infrahumans com l’esclavatge de persones del tercer món per part de 

les promotores privades d’aquets productes, possible augment de morts per fam als llocs on 

es conreen, etc. 

A part de totes aquests problemes es poden presentar altres inconvenients addicionals, per 

exemple, una mala incineració, causada per una separació no prou acurada, pot resultar 

perillosa, ja que produeix emissió de substàncies tòxiques. 

Una limitació de la biomassa és que l’usuari no està connectat a una xarxa de 

subministrament de combustible, com la xarxa elèctrica o la de gas i, per tant, cal gestionar 

l’aprovisionament del combustible. A més a més, la instal·lació d’equips de biomassa té, la 

majoria dels casos, un cost superior a la d’equips convencionals de potència equivalent, a 

part de l’elevat cost associat a l’assecatge de la biomassa és una limitació per a produir 

biocombustibles sòlids de qualitat. 

Finalment, comentar que l’heterogeneïtat d’algunes biomasses és un fet difícil de controlar 

per la seva influència en les condicions climàtiques i el seu origen. Aquest fet repercuteix els 

preus dels productes i subproductes agrícoles ja que estan marcats pel seu caràcter 

estacional i per la seva dispersió espacial. 
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3.4 Biomassa al Solsonès 

Amb l’objectiu general de sensibilitzar i posar en relleu els avantatges econòmics, socials i 

ambientals que es deriven de l’aprofitament energètic de la biomassa, i de contribuir a la 

consolidació d’aquest sector emergent, l’ACM (Associació Catalana de Municipis), el CTFC 

(Centre Tecnològic Forestal de Catalunya), el CFC (Consorci Forestal de Catalunya), la 

FERCA (Federació d’Empresaris Instal·ladors de Catalunya) i Qnorm (Qualitat i Medi 

Ambient Societat Limitada) van posar en marxa, a finsals del 2010, el projecte 

INNObiomassa. 

El projecte està emmarcat per quatre accions: 

1- Diagnòstic del consum i del potencial d’aprofitament energètic 

2- Formació professional i creació d’ocupació 

3- Certificació d’un producte de qualitat 

4- Comunicació, divulgació i transferència 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3 Solsonès, àmbit d’estudi. Superfície 

forestal accessible (81% respecte al total de la 

superfície de bosc arbrat). [5] 
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Un dels estudis promoguts durant l’any 2011 per a l’acompliment de l’acció 1 va ser “Informe 

de disponibilitat de biomassa al Solsonès”. L’objectiu principal d’aquest informe és avaluar i 

diagnosticar la capacitat de penetració de la biomassa com a font d’energia a l’àrea del 

Solsonès. 

En l’informe es realitza primerament, la descripció de l’entorn físic i socioeconòmic de la 

zona d’estudi per més tard poder aplicar possibles estratègies de desenvolupament. En 

aquesta part s’hi inclou aspectes com la descripció de la població, dels mercats relacionats 

amb el tema, la quantificació de biomasses, les limitacions de la tecnologia d’aprofitament, 

l’avaluació de demanda energètica potencial on s’hi inclouen els tres centres d’estudi del 

present projecte i el potencial de creació d’ocupació. 

Les conclusions a què arriba aquest informe, rellevants per el present treball són: La 

disponibilitat de biomassa al Solsonès (incloent la biomassa forestal primària, la biomassa 

residual de la indústria de primera transformació de la fusta, la dels cultius llenyosos i la dels 

cultius energètics) podria cobrir el 100% de la demanda de tots els sectors considerats 

interessants per a la implementació de la bioenergia. Com s’ha dit, secors considerats s’hi 

inclouen els tres edificis en qüestió. Per tant, la biomassa disponible en l’àrea d’estudi no és 

en cap cas un factor limitat en matèria d’energia. 

Total biomassa forestal primària disponible: 36.526 t30/any 

Total altres tipus de biomassa disponible: 126.490 t30/any 

Demanda potencial en l’escenari de màxima implementació: 44.536 t30/any 

Demanda dels tres edificis analitzats en el present treball: 82,6 t30/any 

 

Finalment, mencionar que per mobilitzar tota la Biomassa Forestal Primària disponible al 

Solsonès es crearien els següents llocs de treball: 

 

Taula 4 Llocs de treball implicats en la mobilització de tota la biomassa forestal primària del Solsonès.  [5] 

 Llocs de treball 

Llocs de treball directes 58 

Tallada i desembosc 48 

Transport 5 

Estellat 5 

Llocs de treball indirectes i induïts 61 

Total Solsonès 119 
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3.5 Marc legal 

- Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 

d’Instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques 

Complementàries (ITE) i es crea la Comissió assessora per a les instal·lacions 

tèrmiques dels edificis.BOE nº207 del dimecres 29 d’agost de 2007. 

- Código Técnico de la Edificación (CTE) i els seus documents bàsics (DB), 

especialment el d’ahbilitat i eficiència (DB-HE), en els capítols DB-HE2 (rendiment de 

les instal·lacions tèrmiques) i DB-HE4 (aportació solar mínima d’ACS). Per tant, 

aquest darrer s’ha de tenir en consideració a l’hora d’instal·lar una caldera de 

biomassa ja que tota la calor que consumeixen els edificis és d’origen renovable i, 

per tant, no és obligatori instal·lar sistemes solars tèrmics per a donar suport a la 

producció energètica per a escalfar ACS. Tot i així, els projectes sempre hauran de 

justifiar que l’aportació en renovables de la instal·lació amb calderes de biomassa 

substitueix i compleix aquesta exigència. 

- Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció dels criteris ambientals i 

d’ecoeficiència en els edificis (DOGC 4574-16/02/2006). 

- Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión (REBT), i les seves instruccions tècniques complementàries 

corresponents (ITC BT). 

- Reial decret 2060/2008, de 12 de desembre, pel qual s’aprova el reglament d’equips 

a pressió i les seves instruccions tècniques complementàries corresponents.. 

- Norma Bàsica per a Instal·lacions i Subministraments d’Aigua, Real Decret 

09/12/1975, o també anomenada N.B.A. 

- Normes Bàsiques per a les Instal·lacions Interiors de Subministrament d’Aigua (NIA) 

del 9/12/1975. 

- Legislació vigent pel que fa a emissions a l’atmosfera i a soroll 

- Normatives per a sales de màquines: 

o UNE 100020/1M: 1999 Climatització. Sala de màquines. 
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o UNE 123001/2M: 2003 Xemeneies. Càlcul i disseny. 

o UNE 100155: 1988 Climatització. Dilatadors. Criteris de disseny. 

o UNE 10001: 1991Climatització. La ventilació per una qualitat acceptable de 

l’aire en la climatització dels locals.  

o Instrucció 3/2003 de la DGCSI per la qual es regulen els requisits de 

ventilació dels locals on s’instal·lin calderes de combustible líquid per a 

calefacció i/o aigua calenta sanitària de potència tèrmica nominal inferior o 

igual a 70kW. 

o Regulació del 6 de maig de 1994 d’autorització per la utilització d’equips de 

climatització pel cicle d’absorció. 

o Reial Decret 3099/1977, de 8 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament 

de seguretat per a plantes i instal·lacions frigorífiques, això com les ordres 

que el modifiquen. 

o Ordre de 21 de juny de 2000 que modifica l’annex de l’Ordre de 10 de febrer 

de 1983, sobre normes tècniques dels tipus de radiadors i convectors de 

calefacció per mitjà de fluids i la seva homologació pel Ministeri d’Indústria i 

Energia. 

o Reial decret 363/1984, de 22 de febrer, que complementa les normes 

tècniques del tipus de radiadors i convectors de calefacció per mitjà de fluids i 

la seva homologació pel Ministeri d’Indústria i Energia. 

o Reial Decret 3089/1982, de 15 d’octubre, pel qual s’estableix la subjecció a 

normes tècniques del tipus de radiadors i convectors de calefacció per mitjà 

de fluids i la seva homologació pel ministeri d’Indústria i Energia. 

o Reial Decret 3099/1977, de 8 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament 

de seguretat per a plantes i instal·lacions frigorífiques, així com les ordres 

que el modifiquen. 

- Norma europea UNE-EN 303/5 pel càlcul dels dipòsits d’inèrcia 

- Ordenances municipals d’aplicació  
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4 DESCRIPCIÓ GENERAL D’UNA XARXA DE 

DISTRIBUCIÓ DE CALOR 

En el següent capítol es descriuen les característiques tècniques dels principals components 

que conformen una xarxa de fred calor i el seu funcionament bàsic. S’ha de tenir en compte 

però, que el present projecte només consisteix en una xarxa de calor. 

Concretament però es parlarà de les xarxes de districte que és senzillament un sistema de 

canonades aïllades que transporta energia tèrmica des d’una central de generació fins a una 

comunitat de consumidors. Les seves característiques són bàsicament el seu disseny 

constructiu i el model d’explotació. 

En referència al primer terme, el disseny constructiu, cal considerar el traçat, el número e 

canonades, els components materials i el tipus de connexió amb els consumidors. En segon 

lloc, el model d’explotació, s’haurà de tenir en compte les pressions i temperatures de 

funcionament, el límit de les prestacions, el sistema de control i la tipologia de comptatge 

energètic. 

4.1 Tipologies de xarxes 

Hi ha molts paràmetres que afecten considerablement la capacitat i les especificacions d’una 

xarxa de distribució, per exemple la demanda tèrmica, la geometria de la xarxa o fins i tot el 

mètode d’operació de la xarxa. És per aquest motiu que de tipologies de xarxes n’hi ha 

moltes. Tot i així en aquest apartat es presenten: segons el traçat, segons el circuit i segons 

els sectors que s’abasteixen. 

4.1.1 Segons el traçat de la xarxa 

A nivell de traçat de la xarxa es poden distingir tres tipus de dissenys: el disseny ramificat o 

arbre, el disseny en malla i el disseny en anella. 

Traçat ramificat o en arbre 

Consta d’una canonada central en la que en surten diferents ramificacions. És un traçat 

simple difícil d’ampliar i de baixa capacitat de resposta en cas d’averies. 
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Traçat en malla 

Hi ha diferents vies alternatives des del punt de generació fins al consumidor. E traçat és 

una mica més complex que l’anterior i té un cost més elevat, a canvi però, augmenta la 

fiabilitat de la xarxa i un consumidor es pot connectar a més d’una central. 

 

 

 

 

Traçat en anella 

És una mescla dels dos traçats anteriors. Consisteix en un traçat ramificat en el què, per 

motius de seguretat ,el punt final coincideix amb el punt inicial, és a dir, a partir d’un anell 

central en surten diferents ramificacions cap els consumidors. 

 

 

 

 

 

Fig. 4.1 Esquema de xarxa amb traçat ramificat. Font: pròpia 

Fig. 4.2 Esquema de xarxa amb traçat en malla. Font: pròpia 

Fig. 4.3 Esquema de xarxa amb traçat en anella. Font: pròpia 
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4.1.2 Segons els circuits 

La tipologia de xarxa també es pot classificar segons el nombre de canonades que arribaran 

al consumidor final 

Sistemes de dos tubs 

Són sistemes especialitzats per només un ús, és a dir, o calor o fred. Es composa d’una 

canonada que transporta el fluid fins el consumidor i utilitzant una altra canonada es torna 

fins a la central generadora. 

Sistemes de tres tubs 

Amb aquest sistema ja pot haver-hi dos usos, fred i calor. Amb una canonada transportes 

l’aigua freda fins al consumidor, amb la segona transportes l’aigua calenta i finalment, la 

tercera serveix de retorn amb la mescla de les dues. 

Sistemes de quatre tubs 

Aquest sistema és el més utilitzat. Amb dues canonades transportes l’aigua freda i calenta 

fins al consumidor i amb les altres dues retornes el fluid sense mesclar-lo. Té l’inconvenient 

respecte l’anterior que serà menys econòmic però per altra banda és més flexible i 

augmenta l’eficiència energètica ja que no mescles fluids amb diferent temperatura. 

 

Fig. 4.4 Exemples de sistemes de dos, tres i quatre tubs respectivament. Font: Guía integral de desarrollo de proyectos 

de redes de distrito de calor y frío. Mayo 2012. Font: [4] i pròpia 
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4.2 Elements característics 

4.2.1 Canonades 

Les canonades són els elements encarregats de transportar i distribuir l’aigua des de la 

producció fins als punts de consum. 

Una de les característiques més importants que han de complir les canonades és que siguin 

el màxim d’aïllants per tenir el mínim de pèrdues de calor possibles i incrementar-ne la seva 

durabilitat. Per a tal objectiu s’utilitzen materials com l’acer, metalls flexibles i diferents 

plàstics. 

Per altra banda, el seu dimensionat juntament amb la temperatura interior del fluid 

influenciarà a les pèrdues tèrmiques. Quan més petit sigui el diàmetre més fregament hi 

haurà i incrementarà la temperatura del fluid. És per aquest motiu que les canonades que 

transporten aigua freda tenen un diàmetre major que les d’aigua calenta. 

Un altre factor determinant del diàmetre de la canonada és la distància que hi ha des del 

punt de la central, quan més ens allunyem menor serà el diàmetre. 

Composició de les canonades 

Normalment, les canonades es composen de tres parts: 

- La canonada per on circula el fluid 

- L’aïllament que ens permet minimitzar les pèrdues 

tèrmiques 

- La coberta exterior protectora 

En la figura adjunta es poden veure les tres parts clarament diferenciades. 

Tipologia de canonades 

En la majoria de xarxes de distribució es poden distingir tres tipus de canonades: 

- Xarxa troncal: condueix el fluid des de la central fins a les xarxes locals de 

distribució. Aquestes canonades normalment solen ser d’acer pre-aïllat.  

- Ramals: condueixen el fluid des de la xarxa troncal o d’una petita central fins a les 

Fig. 4.5 Parts d’una canonada. [6] 
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canonades de serveis. Aquest tipus de canonades acostumen a seguir les direccions 

dels carrers o carreteres. Al igual que la xarxa troncal, els ramals solen ser d’acer 

pre-aïllat. 

- Escomeses: Són les canonades que connecten la xarxa amb la subestació de cada 

edifici. Per les escomeses habitualment s’utilitza material plàstic. 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Sistemes de detecció de fugues 

El sistema permet controlar si les canonades conserven l’aïllament correcte. És convenient 

que el sistema doni dos senyals de control: un en cas d’un trencament o esquerda en la 

canonada i l’altre en el cas que hi hagi infiltracions en el terreny que provoquen humitats en 

l’aïllament fent que perdi les seves propietats. 

Es tracta d’uns cables que segueixen les canonades i, tal i com es pot veure a la figura 

anterior, Fig. 4.4, estan instal·lats al mig de l’aïllament. 

Per tal de complir el seu funcionament, el sistema de detecció de fugues ha d’estar 

monitoritzat. 

4.2.3 Sistemes de bombeig 

Els sistemes de bombeig es poden classificar de quatre maneres: 

 

 

Fig. 4.6 Esquema de diferents grups de canonades en una xarxa de distribució. Font: pròpia 
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Taula 5 Configuracions possibles dels grups de bombeigs. Font: pròpia 

Bombeig centralitzat 
El sistema de bombeig impulsa el fluid per tota la xarxa, des de la central de 

generació per totes les canonades 

Bombeig primari-secundari estàndard 
Les bombes primàries impulsen el fluid per les centrals generadores 

Les bombes secundàries impulsen el fluid per la xarxa de distribució 

Bombeig primari-secundari-terciari estàndard 

Les bombes primàries impulsen el fluid per les centrals generadores 

Les bombes secundàries impulsen el fluid per la xarxa de distribució 

Les bombes terciàries impulsen el fluid per cada circuit de distribució 

Bombeig distribuït Hi ha un sistema de bombeig en cada central i en cada edifici consumidor 

4.2.4 Altres 

Per al correcte funcionament, la xarxa ha de disposar, d’altres elements com són: 

- Les arquetes d’inspecció en el cas que la distribució es trobi enterrada per el fàcil 

accés al sistema. 

- Diversos filtres per evitar la circulació de partícules no desitjades al sistema amb les 

seves corresponents vàlvules. 

- Punts de purga per la correcte evacuació de qualsevol bombolla d’aire. 

- Sensors de temperatura i de pressió 

- Brides i fixacions 

- Compensadors 

- Detentors i vàlvules de regulació 

- Drenatges 
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4.3 Subestacions 

4.3.1 Característiques principals 

Les subestacions es defineixen com els punts de connexió entre la xarxa de distribució i els 

edificis consumidors. Exerceixen les funcions de regulació, control recompte, intercanvi i 

emmagatzematge. És a dir, adeqüen la pressió i la temperatura de la xarxa per el consum 

de l’edifici. 

Tenint en compte les subestacions el circuit es pot dividir en dues parts: un circuit primari 

que serà la xarxa de distribució en si i un circuit secundari en què hi haurà les instal·lacions 

interiors de l’edifici. 

Els materials utilitzats per els equips que formen les subestacions han de ser resistents ja 

que han de resistir les temperatures i pressions de treball del sistema. En la següent figura 

es mostren temperatures i pressions de referència: 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Classificació 

Es poden distingir dos tipus de subestacions: les de connexió directa o indirecta. 

En els punts de connexió directa no es pot distingir el circuit de la xarxa i el circuit de l’edifici 

consumidor a diferència dels punts de connexió indirecta. 

En els primers el seu cost serà més reduït ja que no s’ha de tenir sistema de bombeig propi 

ni bescanviadors, a més a més del cost que comporten aquests dos equips. 

Fig. 4.7 Distribució de temperatures i pressions en el circuit primari i secundari a 

condicions típiques de les subestacions. A l’esquerra en el cas d’aigua calenta i a 

la dreta en el cas d’aigua freda. Font: pròpia 
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 En els segons, es separen els dos circuits mitjançant una instal·lació interior que exerceix la 

funció de intercanviador de calor. Aquesta instal·lació tindrà uns costos més elevats però en 

el cas d’una fuita en el circuit de l’edifici consumidor evita que es transmeti a la resta de la 

xarxa. 

4.3.3 Bescanviador 

La principal funció del bescanviador és transmetre la calor, o el fred, entre els dos circuits 

(primària i secundari). 

Els principals elements que hi ha en un bescanviador: 

- Bescanviador d’energia (un per cada fluid)  

- Comptadors homologats d’energia tèrmica 

- Vàlvules de tall, tant als tubs d’entrada com en els punts de sortida per poder aïllar al 

bescanviador 

- Sistemes de tractament d’aigua per no malmetre el bescanviador 

En algunes xarxes el bescanviador es realitzen mitjançant un dipòsit acumulador. 

Els bescanviadors més utilitzats són els de plaques i n’hi pot haver de dos tipologies: 

 

Taula 6 Classificació de bescanviadors de plaques. Font: pròpia 

Bescanviadors de plaques termosoldats 

 

Econòmics 

Robustos 

Limitació: potència 

Bescanviadors de plaques amb juntes 

 

Cars 

Cobreixen qualsevol rang de potència 

Limitació: manteniment periòdic 

 

A part dels bescanviadors les subestacions han de gaudir d’altres components com les 

vàlvules de pas, les vàlvules de regulació de pressió, les sondes de temperatura, els 

limitadors de potència i una comunicació amb la central. 
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4.3.4 Control 

A més a més, les subestacions també s’encarreguen de mesurar el consum de l’edifici i per 

això utilitzen comptadors integradors-registradors amb comunicació directa a la central.  

Un paràmetre molt important que és regula és la temperatura del circuit secundari a partir 

d’una temperatura de consigna. Aquest factor permet ajustar el cabal de circulació dels 

circuits, minimitzant el cost de bombament i agent directe del dimensionament de la xarxa. 

Tot i això, és aconsellable regular més paràmetres que la temperatura del secundari per 

poder augmentar l’eficiència energètica del sistema global. 

4.3.5 ACS 

Cal tenir en compte que si hi ha demanda d’ACS els materials que s’utilitzen no poden 

alliberar substàncies nocives ni contribuir el desenvolupament de bacteris. Cal tenir present 

que s’utilitza un dipòsit acumulador amb un serpentí interior per on hi circularà l’aigua del 

primari. A més a més, es pot instal·lar un bescanviador individualitzat que suporti 

temperatures superiors a 60ºC i permeti realitzar els tractaments de legionel·losi. 

És important tenir en compte que el sistema de control ha de prioritzar el subministre d’ACS 

en front la calefacció. Aquest fet és conseqüència de la consideració que el sistema de 

calefacció té suficient inèrcia com per no contemplar la parada per un període curt de temps, 

així com fixar com preferències els usos que es dóna a l’ACS. 

4.3.6 Elements del circuit secundàri 

Com s’ha explicat, és molt important la regulació i el control del circuit secundari. Per 

aquesta fita, cal tenir en compte una sèrie d’elements i especificacions: 

 

Taula 7 Elements a tenir en compte per al disseny del circuit secundari. Font: pròpia 

Vàlvules de dues vies per regular el cabal que arriba els terminals 

Sistema de bombeig adient perquè el fluid arribi a tots els punts de consum 

Dipòsits d’acumulació de calor 

Evitar la contaminació del sistema, especialment de legionel·losis 

Vàlvules de seguretat a l’entrada del bescanviador 
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4.4 Marc legal 

- Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 

d’Instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques 

Complementàries (ITE) i es crea la Comissió assessora per a les instal·lacions 

tèrmiques dels edificis.BOE nº207 del dimecres 29 d’agost de 2007. 

- Código Técnico de la Edificación (CTE) i els seus documents bàsics (DB). 

- UNE-EN 15316: Sistemes de calefacció als edificis. 

- prEN 15315: Sistemes de calefacció als edificis. Rendiment energètic dels edificis. 

Necessitats energètiques globals, energia primària i emissions de CO2 

- prEN 15203. Eficiència energètica a l’edificació. Avaluació de l’energia utilitzada i 

definició dels índex d’eficiència. 

- Reial Decret 47/2007 – de 19 de gener pel qual s’aprova el procediment bàsic per a 

la certificació d’eficiència energètica dels edificis de nova construcció. 

- Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 

d’ecoeficiència als edificis. 

- Directiva 2002/91/CE. Requisits edificis futurs (EPBD) 

- Legionel·losi 

o UNE 100030: 2001 IN Guia per la prevenció, control de la proliferació i 

disseminació de la legionel·losi a les instal·lacions. 

o Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris 

generals higiènics i sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi. 

o Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions 

higièniques i sanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. 

- Reglament (CE) n. 2037/2000 del Parlament Europeu i del consell de 29 de juny 

de 2000 sobre les substàncies que esgoten la capa d’ozó.  
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- Emissió de CO2. Reial decret 1370/2006, de 24 de novembre, pel qual s’aprova el 

Pla nacional d’assignació de drets d’emissió de gasos amb efecte hivernacle 

2008- 2012.  

- Llei 1/2005, per la qual es regula el règim del comerç de drets d’emissió de gasos 

amb efecte hivernacle. (BOE 59, de 10-3-2005.)  

- Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions 

mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció.  

- Reglament electrotècnic de baixa tensió (Reial decret 842 de 02/08/2002), així 

com les seves instruccions complementàries.  

- Normativa sobre materials.  

- Directiva 1997/23/EC, sobre els equips a pressió.  

- Directiva 2004/22/EC sobre instruments de mesurament.  

- Directiva 2006/42/EC sobre maquinària.  

- Directiva 2006/32/EC sobre serveis energètics.  

- Directiva 2005/32/EC sobre ecodisseny.  

- EN 253 Preinsulated bonded pipe systems for directly buried hot water networks. 

Pipe assembly of steel service pipe, polyurethane thermal insulation and outer 

casing of polyethylene  

- EN 448 Preinsulated bonded pipe systems for directly buried hot water networks. 

Fitting assemblies of steel service pipes, polyurethane thermal insulation and outer 

casing of polyethylene  

- EN 488 Preinsulated bonded pipe systems for directly buried hot water networks - 

Steel valve assembly for steel service pipes, polyurethane thermal insulation and 

outer casing of polyethylene  
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- EN 489 Preinsulated bonded pipe systems for directly buried hot water networks. 

Joint assembly for steel service pipes, polyurethane thermal insulation and outer 

casing of polyethylene  

- Directiva 92/42/CEE del Consell de la Unió Europea (Reial decret 275/1995 de 24 

de febrer): requisits mínims de generadores de calor.  

- Normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua del 

Ministeri d’Indústria i Energia, 1975.  

- Decret 18/1996, del 8 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’activitats 

classificades  

- Reglament de verificacions elèctriques i regulació del subministrament d’energia 

(Decret 12/03/54) i reials decrets que el modifiquen.  

- Decret 20/87, de 30 d’abril, contra la contaminació per sorolls i vibracions.  

- Reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses (Decret 2414/61 

de 30 de novembre) i Normes que el regulen (Ordre del 15/03/63) i Decret 

05/10/64.  

- Reglament de recipients a pressió (RAP).  

- Ordenances municipals d’aplicació 
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5 NECESSITATS TÈRMIQUES DELS CENTRES 

5.1 Localització. Sant Llorenç de Morunys. 

Al nord de la comarca del Solsonès, tocant ja als Pirineus es situa la Vall de Lord. Els nuclis 

humans que conformen geogràficament la Vall de Lord són tres: Sant Llorenç de Morunys, 

el terme més petit en extensió però el més poblat; la Coma i la Pedra, municipi on hi neix el 

riu Cardener i Guixers; població dispersa en masies on hi passa el riu Aigua de Valls. 

 

Fig. 5.1Panoràmica de la Vall de Lord amb vistes a Sant Llorenç de Morunys. Font: pròpia 

El present projecte es situa en el nucli de Sant Llorenç de Morunys, és el principal nucli de 

població de la vall i en el que s’hi concentren la majoria de serveis. 

En la següent taula es mostren les principals característiques geogràfiques i demogràfiques 

de la vall i del poble: 

 

Taula 8 Dades geogràfiques i demogràfiques del municipi de Sant Llorenç de Morunys. [7] 

Característiques Unitats Vall de Lord 
Sant Llorenç de 

Morunys 

Superfície km
2 

13,34 4,34 

Altitud m (sobre nivell del mar) - 925 

Població habitants 1.403 1.000 
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5.2 Característiques edificis 

5.2.1 Ubicació 

La instal·lació objecte del present projecte engloba un total de 3 edificis ubicats al mateix 

recinte. 

Les corresponents adreces i coordenades UTM són les següents: 

CEIP Vall de Lord: Carrer de la Creueta s/n 

Llar d’infants “Els Piteuets”: Carrer Cap de Balç s/n 

SES Sant Llorenç de Morunys i pavelló municipal: Carrer de la Creueta s/n 

 

Taula 9 Coordenades UTM dels edificis en qüestió. [8] 

 CEIP Vall de Lord Llar d’infants “Els Piteuets” SES de Sant Llorenç de Morunys i pavelló 

municipal 

UTM X 383.623 383.615 383.614 

UTM Y 4.665.809 4.665.781 4.665.810 

Altura (m) 916 916 911 

 

 

        CEIP Vall de Lord 

 Llar d’infants “Els Piteuets” 

 SES Sant Llorenç de Morunys 

 Pavelló municipal 

 

 

 

 

Fig. 5.2 Distribució dels tres edificis en qüestió. Font: 

Google maps i pròpia 
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5.2.2 Tipologia 

CEIP Vall de Lord 

Escola que ofereix educació infantil i primària als nens i nenes del poble. És l’edifici més 

antic que es tractarà aquest projecte, posat en funcionament l’any 1979. 

La parcel·la ocupada per aquest edifici té una forma rectangular situada a la part nord del 

recinte. Només hi una entrada d’accés i consta de planta baixa, primera planta i segona 

planta. Té unes dimensions de 28 metres de llargada i 7 d’amplada. També inclou una part 

on a la segona planta és una terrassa de dimensions 3,28x9,22m. 

Totes les plantes tenen aules per a ús docent, tot i que a més a més en la planta baixa hi ha 

dos despatxos i a la primera planta una aula d’ordinadors. A part de cinc banys situats dos a 

cada planta menys a la segona que n’hi ha un. 

Annexat també hi ha un petit recinte on hi ha una petita sala de calderes. 

Llar d’infants “Els Piteuets” 

Escola que ofereix un servei de guarderia municipal.  

És de recent construcció i es va posar en funcionament l’any 2008. Està situada només a 

10m de l’escola CEIP Vall de Lord tot i que la seva entrada està ubicada en un carrer 

diferent.  

Es tracta d’un edifici totalment en planta baixa i sense cap mena de desnivell destacable. 

Compta de dues aules, vestíbul, sala polivalent, lavabo d’infants, sala de canvi de bolquers, 

sala de dormir, despatx, zona de serveis, sanitari adaptat, espai de preparació d’aliments i 

rebost. 

No té una forma exactament rectangular però, aproximadament el recinte té una llargada de 

16m i una amplada de 12m. 

SES Sant Llorenç de Morunys  

És una Secció d’Ensenyament Secundari, construïda administrativament des de l’inici del 

curs escular 1998/1999 i adscrita a l’IES Francesc Ribalta de Solsona. La titularitat del 

centre és pública i imparteix l’ensenyament del primer cicle de la secundària obligatòria. 
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El centre està situat la primera planta de l’edifici del pavelló municipal, a sobre dels vestidors 

i magatzems, al sud del recinte. 

Té una forma rectangular de 25m d’amplada i 11,2 de llargada. 

El centre compta amb dues aules d’ús docent una per cada curs, una aula de tecnologia i 

plàstica, una altra d’ordinadors, una de professors i una per al bany. 

Pavelló municipal 

El pavelló municipal va ser inaugurat l’any 1985. 

L’edifici té una forma rectangular i està compost per tres vestidors, dos magatzems, dos 

banys, una saleta de control, un quartet de la neteja i la pista esportiva amb les 

corresponents grades. 

Té unes dimensions de 25 m d’amplada i 28 de llargada. Aquest edifici és de pública 

concurrència. 
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5.3 Fonts d’energia a substituir 

Llar d’infants “Els Piteuets” i CEIP Vall de Lord 

La llar d’infants utilitza una caldera mixta de gas estanca i terra radiant amb termòstat 

independent per a totes les dependències. Aquesta mateixa caldera és l’encarregada de 

produir aigua calenta sanitària. 

La instal·lació actual es completa amb circuits d’aigua a baixa temperatura per al terra 

radiant, inclosa una caldera per aigua calenta sanitària i termòstats independents per a cada 

zona. 

El dipòsit de gas està soterrat i és de 10.000l. 

Per altra banda CEIP Vall de Lord també utilitza aquesta mateixa font d’energia de GLP tot i 

que anteriorment es disposava d’una caldera que s’alimentava amb gas propà en la sala de 

calderes annexada. En aquest edifici no hi ha terra radiant. 

L’empresa encarregada del manteniment i ompliment del dipòsit és Repsol Butano, S.A. 

SES Sant Llorenç de Morunys i pavelló municipal 

Tant l’escola secundària com el pavelló poliesportiu obtenen l’energia de calefacció amb un 

dipòsit de gasoil de 10.000l situat a l’exterior del recinte. A més a més, disposa d’un 

acumulador d’aigua calenta de 500l i de dues calderes: una de 120.000 kcal/h i una altra de 

210.000 kcal/h. 

L’empresa encarregada del manteniment i ompliment del dipòsit és Prosetel, 95 S.L. 
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5.4 Necessitats tèrmiques dels centres 

A fi d’aconseguir que la nova caldera presenti un funcionament el màxim de continu i 

constant, s’han avaluat les necessitats tèrmiques dels diferents edificis. Tot i no poder tenir 

accés a consums històrics (informes d’avaluació energètica, inventari d’emissors), les 

necessitats tèrmiques s’han obtingut a partir de les diferents càrregues tèrmiques dels 

equipaments. 

5.4.1 Sol·licitacions 

5.4.1.1 Paràmetres de disseny de la demanda de calor 

Taula 10 Condicions tèrmiques exteriors dels edificis. [9] 

Temperatura de disseny a l’exterior
3
 -15 ºC 

Zona climàtica E1 

 

5.4.1.2 Paràmetres de disseny de la demanda d’ACS 

Taula 11 Condicions de temperatura d’ACS. Font: pròpia 

Temperatura d’ús real 38 ºC 

Temperatura de servei 50 ºc 

Temperatura a la xarxa 10 ºC 

Temperatura de preparació o acumulació 60ºC 

Temps de producció 2hores 

Temps de preparació  4hores 

Calor específic de l’aigua 4,184 kJ/kgK 

 

5.4.1.3 Temperatures interiors proposades 

Taula 12 Condicions interiors dels edificis. Font: pròpia 

Espai Temperatura (ºC) 

Aules llar d’infants 23 

Aules 22 

Despatxos 21 

                                                

3
 La temperatura exterior de càlcul considerada -15ºC cobreix aproximadament el 97,5% del total de 

les hores en Desembre, Gener i Febrer, segons dades estadístiques obtingudes durant un període 

de 20 anys realitzat al projecte “Calefacció de l’escola de la Vall de Lord”. 
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Locals no calefactats 10 

Lavabos 22 

Passadissos 21 

Vestidors 22 

Pista esportiva 19 

Cuina 22 

 

5.4.1.4 Total superfícies útils i ocupació simultània 

En la següent taula es pot observar la superfície útil i la ocupació simultània de cada un dels 

equipaments. En l’annex 3 es pot veure aquesta taula desglossada per cada compartiment. 

 

Taula 13 Resum de superfícies útils i ocupació simultània de cada equipament. Font: pròpia 

Equipament Superfície (m
2
) Ocupació simultània (persones) 

CEIP Vall de Lord 508.04 235 

Llar d’infants “Els Piteuets” 171.79 40 

SES Sant Llorenç de Morunys 255.6 50 

Pavelló municipal 980.23 493 

5.4.2 Càrregues tèrmiques 

Es poden distingir dos tipus de càrregues tèrmiques: d’hivern i d’estiu. Al mateix temps 

també poden ser sensibles, calor que entra al local com a conseqüència de temperatures i 

latents, calor que entra al local com a conseqüència de la diferència d’humitats. 

En aquest cas com que només es tindran en compte les càrregues tèrmiques d’hivern, es 

calcularan només les càrregues tèrmiques sensibles ja que no hi ha variació d’humitat. 

Per determinar les càrregues tèrmiques sensibles es tindran en compte les partides de 

transmissió i ventilació. És a dir, es consideraran nul·les les partides de radiació i d’infiltració. 

Tampoc es consideraran les càrregues d’il·luminació i ocupació per obtenir així el pitjor dels 

casos. 
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5.4.2.1 Partida de transmissió 

Per poder calcular aquesta partida, abans s’ha de saber quins són els coeficients de 

transmissió de calor K dels tancaments. 

Segons el Codi Tècnic d’Edificació les K tenen un valor màxim segons la zona climàtica que, 

com s’ha vist en les sol·licitacions és la zona E1. Aquest fet és degut a que quan més gran 

és K més energia es consumeix per obtenir el confort tècnic desitjat i per tant no es pot 

superar un màxim. 

Per a trobar-la doncs, s’aplica la següent equació: 

  
 

 
  
 
  
  
   

  
  
 
 
  

 

Equació 5.1Coeficient de transmissió 

On: 

K és el coeficient de transmissió de calor [W/m2K] 

he és el coeficient superficial de transmissió de calor exterior [W/m2K] 

hi és el coeficient superficial de transmissió de calor interior [W/m2K] 

L és l’espessor del material [m] 

És la conductivitat de calor del material [W/m K] 

Tot i que en el present projecte, els coeficients de transmissió de calor s’han obtingut de 

projectes anteriors i són els que mostra la següent taula: 
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Taula 14 Coeficients de transmissió de cada 

compartiment. [10] 

Centre/Tancament 

Coeficient de 

transmissió de calor 

K (W/m
2
 K) 

CEIP Vall de Lord  

Mur exterior 0,9 

Mur interior 1,1 

Paret interior 1,20 

Finestres 1 1,90 

Forjats 1,10 

Terra 1,20 

Coberta 1,10 

LLAR D’INFANTS  

Mur exterior part 1 0,44 

Mur exterior part 2 0,43 

Paret interior 1,15 

Finestres 3,40 

Terra 1,20 

Coberta 0,35 

SES Sant Llorenç de Morunys  

Mur exterior 0,62 

Mur interior passadís 0,84 

Paret interior 1,17 

Finestres 1 2,90 

Finestres 2 3,40 

Terra 1,50 

Coberta 0,43 

PAVELLÓ  

Mur exterior 1 0,62 

Mur exterior 2 0,60 

Paret interior 1,17 

Mur interior passadís 0,84 

Sostre passadís 2,85 

Sostre amb SES 1,50 

Coberta 0,43 

Finestra 1 3,13 

Finestra 2 3,20 

Finestra 3 3,52 

Finestra 4 2,95 

Terra pista 1,15 

Terra vestidors 1,47 

 

Per calcular la partida de transmissió: 

       ∑    

 

   

   

Equació 5.2 Potència de transmissió 

On: 

Qtrans és la partida de transmissió [W] 

K és el coeficient de transmissió de calor [W/m2K] 

S és la superfície del tancament [m2] 

∆T és la diferència de temperatures [K] 
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5.4.2.2 Partida de ventilació 

Per a tenir els nivells de ventilació mínims per una qualitat acceptable de l’aire en els locals 

ocupats, es considerarà els criteris de ventilació indicats a la norma RITE IT11423 i al DBE 

HS 3. Per tant es consideraran els cabals mínims d’aire interior corresponents a aquesta 

taula: 

Taula 15 Cabals mínims d’aire interior. [11] 

Categoria Local Ventilació [L/s 

pers] 

Ventilació [L/s m
2
] Ventilació [L/s 

local] 

IDA 1 Guarderia 20   

IDA 2 Oficines, aules 

d’ensenyança i 

similars 

12,5   

IDA 3 Locals per esport i 

sala d’ordinadors 

8   

 Lavabos i banys   15 

 Cuina  2 50 

 Dormitori 5   

 Zones comuns  0,7  

 Magatzems  10  

Utilitzant aquests cabals es calcularà la partida de ventilació amb la següent fórmula: 

            

Equació 5.3 Potència de ventilació 

On: 

Qvent és la partida de ventilació [W] 

m és el cabal màssic de l’aire [kg/s] 

Cp és el calor específic de l’aire. Cp=1025[J/kg K] 

∆T és la diferència de temperatures [K] 

Els càlculs d’aquest apartat com la partida de transmissió es poden consultar a l’annex 4. 
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5.4.2.3 Càrrega total 

Taula 16 Càrrega total estimada dels diferents edificis. Font: pròpia 

Equipament 
Potència 

calculada [W] 

Hores 

funcionament/ any4 

Demanda calefacció 

total [kWh/any] 

CEIP Vall de Lord 119.241,24 880 104.932,29 

Llar d'Infants "Els Piteuets" 38.353,62 880 33.751,19 

SES Sant Llorenç de Morunys 47.641,43 880 41.924,46 

Pavelló municipal 117.417,75 700 82.192,43 

TOTAL 322.654,04   262.800,36 

 

5.4.3 Demanda d’aigua calenta sanitària 

5.4.3.1 Estimació del consum diari d’ACS 

Per efectuar el càlcul de la demanda de l’aigua calenta sanitària es mira al CTE els consum 

dels diferents elements que tenen els equipaments: 

Taula 17 Cabal instantani mínim dels diferents elements. [12] 

Element ACS [l/s] 

Lavabo - 

Pica de mans 0,065 

Dutxa 0,10 

Aigüera 0,10 

Abans de procedir a fer els càlculs cal comentar que la temperatura de preparació d’ACS és 

de 60ºC encara que de tant en tant s’ha d’elevar a 70ºC durant com a mínim dues hores per 

prevenir la liogneil·losi. 

                                                

4
 Escoles: hores calculades tenint en compte que hi haurà calefacció 110 dies lectius a l’any repartits 

entre els mesos d’octubre, novembre, desembre, gener, febrer i març durant 8 hores cada dia. 

Aquestes 8 hores tenen en compte les 5 hores de col·legi i 3 hores entre d’activitats extraescolars, 

reunions varies, preparació dels professors, etc. Pavelló: hores calculades tenint en compte 108 dies 

entre setmana durant 5 h/dia (classes d’educació física i entrenaments de futbol) i 40 dies els caps 

de setmana de 4h/dia (partits i entrenaments de futbol).   
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Càlcul de Kp 

Tenint en compte aquest cabals i el coeficient de simultaneïtat es procedeix a estimar el 

consum diari d’ACS: 

   
 

√   
 

Equació 5.4 Coeficient de simultaneïtat 

On: 

n és el nombre total d’aparells 

Kp és el coeficient de simultaneïtat. Aquest coeficient s’utilitzarà per multiplicar els cabals 

instal·lats en cada local per obtenir el cabal màxim instantanis en els diferents punts de 

consum. 

 

Taula 18 Cabal màxim instantani de cada equipament. Font: pròpia 

Edifici/Local 
Consum 

[l/s] 
nº 

aparells 
Q [l/s] Kp mmàx [l/s] 

            

CEIP Vall de Lord   5 0,325 0,500 0,163 

Pica de mans 0,065 5 0,325     

            

Llar d'infants "Els Piteuets"   5 0,295 0,500 0,148 

Pica de mans 0,065 3 0,195     

Aigüera 0,100 1 0,100     

            

SES Sant Llorenç de Morunys   3 0,195 0,707 0,138 

Pica de mans 0,065 3 0,195     

            

Pavelló   21 1,785 0,224 0,399 

Pica de mans 0,065 9 0,585     

Dutxa 0,100 12 1,200     

 

Balanç energètic 

Tenint en compte que la temperatura de servei de l’aigua és 50ºC, es vol obtenir una 

temperatura en el punt de consum de 37ºC ja que sinó seria massa calenta. És per aquest 

motiu que s’utilitza una vàlvula reguladora de temperatura o vàlvula barrejadora. 
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Es tracta de barrejar l’aigua de servei amb l’aigua de la xarxa que estarà a 10ºC amb la 

mesura exacta per obtenir els 37ºC desitjats. 

Per saber-ho es realitza un balanç màssic i un balanç entàlpic. 

 ̇   ̇   ̇  

Equació 5.5 Balanç màssic 

         

 ̇     ̇     ̇    

        

 ̇     ̇     ̇    

 ̇     ̇     ̇    

Equació 5.6 Balanç entàlpic 

 

On: 

mi és el cabal d’aigua [l/s] 

Hi és l’entalpia [J] 

hi és l’entalpia per unitat de massa [J s/l] 

Cp és el calor específic de l’aigua. 4,1814 [J/g ºC] 

Ti és la temperatura (servei, xarxa, ús) [ºC] 

Com que mc ja ha estat calculat en l’apartat anterior, tenim dues equacions amb dues 

incògnites, que si ambdós cabals els posem en funció de mc queda: 

 ̇   ̇ 
(     )

(     )
 

Equació 5.7 Cabal de la xarxa enfunció del cabal d’ús real 

 ̇   ̇ 
(     )

(     )
 

Equació 5.8 Cabal de servei o consum en funció del cabal d’ús real 
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Fig. 5.3 Balanç dels cabals que formen part del circuit d’ACS. Font: pròpia 

Utilitzant aquestes dues fórmules doncs, s’arriba a la següent taula: 

 

Taula 19 Cabals de servei, xarxa i ús de cada equipament. Font: pròpia 

Edifici/Local m [l/s] 

    

CEIP Vall de Lord   

Servei 0,114 

Xarxa 0,049 

Ús 0,163 

    

Llar d'infants "Els Piteuets"   

Servei 0,103 

Xarxa 0,044 

Ús 0,148 

    

SES Sant Llorenç de Morunys   

Servei 0,097 

Xarxa 0,041 

Ús 0,138 

    

Pavelló   

Servei 0,279 

Xarxa 0,120 

Ús 0,399 
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Potència instantània 

Per a calcular la potència instantània a partir dels cabals obtinguts s’utilitza la següent 

expressió, aproximant la densitat de l’aigua a 1kg/dm3. 

   ̇   (     ) 

Equació 5.9 Potència instantània 

On: 

Q és la potència instantània [W] 

ms és el cabal de l’aigua de servei [l/s] 

Cp és el calor específic de l’aigua. 4,184 [kJ/kg K] 

Tp és la temperatura de preparació [ºC] 

Tx és la temperatura de la xarxa [ºC] 

  

Taula 20 Potència instantània dels diferents equipaments. Font: pròpia 

Edifici/Local Q [kW] 

    

CEIP Vall de Lord 23,797 

Llar d'infants "Els Piteuets" 21,600 

SES Sant Llorenç de Morunys 20,192 

Pavelló municipal 58,450 

 

Volum de l’acumulador necessari 

Com ja s’ha vist en les prestacions, s’estima que el temps de producció d’ACS és de dues 

hores i tenint en compte que el cabal continu és 0 l/s, es calcula el volum de l’acumulador 

necessari a partir de la següent expressió: 

   ̇      
(     )

(     )
 

Equació 5.10 Volum de l’acumulador 

On: 

V és el volum de l’acumulador [l] 

mu és el cabal de l’aigua d’ús real [l/s] 
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tpro és el temps de producció d’ACS [s] 

Tp és la temperatura de preparació [ºC] 

Tx és la temperatura de la xarxa [ºC] 

Ts és la temperatura de servei [ºC] 

 

Taula 21 Volum de l’acumulador necessari per als diferents equipaments. Font: pròpia 

Edifici/Local V [l] 

    

CEIP Vall de Lord 936,000 

Llar d'infants "Els Piteuets" 849,600 

SES Sant Llorenç de Morunys 794,222 

Pavelló municipal 2299,036 

 

Potència de la caldera 

Per acabar es calcula la potència tèrmica necessària per escalfar el volum d’aigua contingut 

en el dipòsit. 

Per aquest càlcul s’ha estimat que el temps de preparació d’ACS és de 4 hores. 

 

  
    (     )

    
 

Equació 5.11 Potència de la caldera 

On: 

Q és la potència tèrmica necessària [W] 

V és el volum de l’acumulador [l] 

Cp és el calor específic de l’aigua. 4,184 [kJ/kg K] 

tpro és el temps de preparació d’ACS [s] 

Tp és la temperatura de preparació [ºC] 

Tx és la temperatura de la xarxa [ºC] 
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Taula 22 Potència térmica necessària per abastir les necessitats d’ACS de cada equipament. Font: pròpia. 

Edifici/Local Q [kW] 

    

CEIP Vall de Lord 13,598 

Llar d'infants "Els Piteuets" 12,343 

SES Sant Llorenç de Morunys 11,538 

Pavelló municipal 33,400 

 

5.4.3.2 Demanda total 

A continuació es mostra una taula resum de les potències tèrmiques d’ACS calculades per a 

cada edifici i el càlcul de la demanda total. 

Abans però s’ha hagut de calcular les hores de funcionament cada dia i els dies de 

funcionament a l’any segons la norma CTE DB HE 4. 

Taula 23 Litres al dia per persona o servei d’ACS. Font: [13] 

Edifici Litres al dia a una temperatura de 

l’acumulador de 60ºC 

Escola 3 per alumne 

Vestuaris 15 per servei 

Per saber les hores de funcionament al dia es parteix del valor anterior i es divideix pel 

consum de l’element més restrictiu (en aquest cas la pica de mans). Després es multiplica 

per l’ocupació simultània dels diferents equipaments trobada anteriorment i per el 

percentatge d’utilització de cada element. Ja que és impossible que el 100% dels ocupants 

demandin ACS al mateix temps ja que això implicaria tenir tants elements com número 

d’usuaris. 
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Pàg. 56  Memòria 

 

 

     
   itres

dia  ersona
 

  s

 ,     itres
 
   ora

     s
  ,       ersones  ,     ores dia 

Taula 24 Demanda d’ACS total per a cada equipament. Font: pròpia 

Equipament 
Potència 
calculada 

[kW] 

Hores de 
funcionament/ 

dia 

Potència 
tèrmica [kW] 

Dies de 
funcionament/ 

any 

Demanda 
d'ACS total 
[kWh/any] 

CEIP Vall de Lord 13,598 1,205 16,386 250 4.096,398 

Llar d'infants "Els Piteuets" 12,343 0,308 3,802 250 950,411 

SES Sant Llorenç de Morunys 11,538 0,256 2,958 250 739,586 

Pavelló municipal 33,400 1,923 64,228 300 19.268,460 

TOTAL         25.054,854 

 

5.4.4 Resum de demandes tèrmiques 

Taula 25 Demanda total (per calefacció i aigua calenta) per als diferents equipaments. Font: pròpia 

Equipament 

Potència de 

calefacció 

calculada 

[W] 

Demanda 

calefacció 

total 

[kWh/any] 

Potència d'ACS 

calculada [kW] 

Demanda 

d'ACS total 

[kWh/any] 

Demanda 

total 

[kWh/any] 

CEIP Vall de Lord 119.241,24 104.932,29 13,60 4.096,40 109.028,69 

Llar d'Infants "Els Piteuets" 38.353,62 33.751,19 12,34 950,41 34.656,60 

SES Sant Llorenç de Morunys 47.641,43 41.924,46 11,54 739,59 42.664,05 

Pavelló municipal 117.417,75 82.192,43 33,40 19.268,46 101.460,89 

TOTAL 322.654,04 262.800,36 70,88 25.054,85 287.810,23 

 

Per calcular les necessitats tèrmiques dels centres s’ha utilitzat el mètode de les càrregues 

tèrmiques ja que és més exacte que l’històric de factures. Aquesta base al ser gasoil i GLD 

no informa del consum mensual sinó només de la seva compra.  

Tot i així es compara el valor de la demanda tèrmica obtinguda amb l’històric de factures 

dels darrers dos anys: 
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Taula 26 Litres consumits pels diferents equipaments durant l’any 2012 i 2013. [14] 

Any L gasoil PCI gasoil (kWh/l) kWh/any 

2012 6.000 9,96 59.760 

2013 8.000 9,96 79.680 

Any L GLP PCI GLP (kWh/l) kWh/any 

2012 13.700 6,42 87.954 

2013 19.171 6,42 123.077,82 

Any  TOTAL kWh/any  

2012   147.714 

2013   202.757,82 

És lògic que el valor total sigui inferior al estimat ja que aquest últim ha estat calculat amb 

unes condicions climatològiques severes per els anys de més fred. 

Per altra banda, si es grafiquen els anteriors valors es pot observar com a l’hivern és quan hi 

ha més demanda de combustible i a l’estiu menys. A continuació es mostren les gràfiques: 
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Gràfic 5.1 Litres consumits pels diferents equipaments durant els anys 2012 i 2013. Font: pròpia 
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6 DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA 

6.1 Situació de la sala de calderes 

Abans de dimensionar la xarxa, es defineix el lloc on es situarà la sala de calderes. 

Les sales de calderes seran locals destinats exclusivament a elements d’instal·lacions o 

formaran part d’un equip autònom. És a dir, que no es permet la utilització de les sales de 

calderes per altres fins diferents al seu propòsit, ni la realització en elles de treballs aliens als 

propis de la instal·lació segons el CTE DB SI 1. 

Aquesta es situarà en contacte amb l’ambient exterior, de manera que la ventilació tingui lloc 

sempre per medis naturals (ventilació natural directa per obertures). D’aquesta manera es 

facilita la sortida dels productes de la combustió cap a l’exterior. 

Per altra banda, per a una millor seguretat la sala de calderes estarà a un edifici separat dels 

tres equipaments municipals. 

Tenint en compte que la sala de calderes estarà molt pròxima a la sitja, i aquesta necessita 

una bona comunicació per l’abastiment de biomassa, es decideix que la sala es situarà prop 

del camp de futbol, al costat de l’entrada. 
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6.2 Dimensionat de la xarxa 

A continuació es defineix la xara de canonades la qual serà l’encarregada de distribuir 

l’energia des del seu punt de producció (la sala de calderes) fins als diferents equipaments 

municipals. 

Per al dimensionat, la xarxa es dividirà en diferents trams. Aquests són: 

1- Sala de calderes-pavelló/SES Sant Llorenç de Morunys 

2- Sala de calderes-hort 

3- Hort-CEIP Vall de Lord 

4- Hort-Llar d’infants “Els Piteuets” 

S’han definit aquests trams ja que es vol que hi hagi el mínim de trams possibles per 

disminuir les connexions intermèdies, eliminant així el possible risc de fugues d’aigua o 

pèrdues tèrmiques. Per contrapartida però, es vol que hi hagi el mínim de canonades 

soterrades en rasa possible. 

Les canonades elegides han estat de la marca Rauvitherm ja que és una nova generació de 

canonades preaïllades destinades al transport de l’energia tèrmica procedent de qualsevol 

tipus de calera, però en especial, en l’ús tèrmic de la biomassa. 

A continuació es mostra una taula amb les característiques de cada tram de la xarxa, la 

justificació dels valors es pot trobar a l’annex 5.1. 
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Taula 27 Dimensionat de la xarxa de canonades de distribució d’energia i càlcul de les pèrdues. Font: pròpia 

 

Tram 
Longitud 
anada [m] 

Longitud 
anada i 

retorn [m] 

Potència 
[kW] 

Potència 
acumulada 

[kW] 

Cabal 
teòric 
punta 
[m

3
/h] 

Cabal 
simultani 

[m
3
/h] 

DN 
necessari 

[mm] 

DN 
[mm] 

Pèrdues 
canonada 
impulsió 

[W/m] 

Pèrdues 
canonada 

retorn 
[W/m] 

Pèrdues 
[W] 

Volum 
xarxa 
[m

3
] 

1 25,75 51,50 221,23 221,23 9,518 4,759 33,497 75 14,20 11,36 1316,34 0,228 

2 138,00 276,00 - 190,02 8,175 4,087 31,044 63 13,85 11,08 6880,68 0,860 

3 23,25 46,50 136,24 136,24 5,861 2,931 26,287 63 13,85 11,08 1159,25 0,145 

4 4,75 9,50 53,78 53,78 2,314 1,157 16,516 40 11,15 8,92 190,67 0,012 

TOTAL 191,75 383,50 411,25 
     

  9546,93 1,245 
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6.3 Demandes tèrmiques finals 

Per tal de fer un bon dimensionat de la caldera en la següent taula s’analitza la demanda 

energètica final tenint en compte les pèrdues de la xarxa. 

Taula 28 Resum de les demandes tèrmiques finals. Font: pròpia 

Pèrdues xarxa (kW) 9,55 

Hores de funcionament/ any
5
 1.500 

Pèrdues xarxa anuals (kWh/any) 14.320,40 

Total demanda edificis municipals (kWh/any) 287.810,23 

Estimació total energia generada (kWh/any) 302.130,63 

Dies demandats/any 300 

Demanda mitjana diària (kWh/dia) 1.007,10 

 

Potència de calefacció (kW) 322,65 

Potència d’ACS (kW) 70,88 

Pèrdues xarxa (kW) 9,55 

Potència instantània (kW) 403,08 

En aquest cas s’ha calculat la potència tenint en compte un dels dies freds d’hivern i sense 

tenir en compte la càrregues com les d’ocupació i ventilació. Tot i això sí que s’ha referenciat 

els coeficients de simultaneïtat. 

Atesa la potència total, s’opta per la instal·lació d’una caldera de 500kW, la qual serà més 

que suficient. 

                                                

5
 Es considera que el funcionament de la xarxa, com a molt, serà utilitzada 5 hores/dia, 300 dies a 

l’any. 
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6.4 Combustible elegit: estella 

6.4.1 Introducció 

El combustible elegit ha estat l’estella. 

Un dels principals avantatges d’aquesta és que dins dels sub-productes d’origen forestal, 

l’estella és una de les més competitives en quant a preu i una de les que tenen major 

potència de desenvolupament en el futur. 

Per altra banda, aquesta és un combustible local i per tant compleix el principal objectiu que 

es proposa en aquest projecte. A més a més, si es realitza un bon tractament i assecat 

facilita una òptima capacitat d’emmagatzematge i una combustió lliure de problemes amb 

una mínima generació de cendra, així com també baixes emissions. 

Les calderes d’estella són totalment automatitzades i el seu rendiment i confort és similar a 

les calderes de gas, gasoil o pèl·lets.  Per contrapartida, la seva baixa densitat en limita l’ús 

ja que el cost del transport i l’espai d’emmagatzematge augmenta. A més a més, es 

necessita una via d’accés per al subministrament. 

6.4.2 Característiques 

L’estella és un combustible natural amb una baixa densitat però amb una superfície 

específica superior a la llenya, per el què el temps d’inici de la combustió és inferior. Les 

principals característiques que s’han de tenir en compte per el bon aprofitament d’aquesta i 

que influeixen sobre el seu potencial energètic són les següents: 

 

Taula 29 Principals característiques de l’estella. [15] 

Mida i forma La mida pot variar entre 15-50mm en funció del material d’origen i el tipus 

de maquinària utilitzada per l’estellat. 

La forma de l’estella pot ser molt variable ja que és un material poc 

homogeni degut a la forma en què es produeix 

Contingut d’humitat Límit d’acceptació de les calderes d’estella amb un percentatge màxim 

d’humitat.  

La fusta verda acabada de tallar pot tenir fins a un 55% d’humitat i 

normalment es fa disminuir la humitat fins a un 35% el primer any i un 

25% el segon. 
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Poder calorífic inferior (PCI) PCI = 3,84 kWh/kg amb un 25% d’humitat 

Densitat aparent 250kg/m
3
 

Contingut en cendres 1-2% 

 

6.4.3 Consum 

El consum previst en tones, del combustible d’estella forestal per l’alimentació de la caldera 

de biomassa serà: 

Taula 30 Consum anual previst d’estella. Font: pròpia 

Energia generada (kWh/any) PCI estella (kWh/tona) Consum d’estella (tones/any) 

302.130,63 3.839,77 78,68 

 

Si ens hi fixem el consum d’estella calculat en l’informe de l’Innobiomassa és de 82,6 

tones/any. És lògic que sigui lleugerament superior ja que el PCI en aquest càlcul ha estat 

estimat a partir d’una humitat el 30% i en el d’aquest projecte del 25%. I al disminuir la 

humitat augmenta el PCI i per tant disminueix el consum d’estella. 

6.4.4 Superfície forestal gestionada 

La Vall de Lord disposa d’una superfície forestal de 1.148 ha [16]. 

Tenint en compte una extracció de 20t estella/Ha·any, aproximadament cada any caldrà 

tractar 3,93 ha de bosc. 

Si es suposa una periodicitat d’extracció de 13 anys, el subministre d’estella per aquesta 

instal·lació permetrà gestionar unes 51ha de massa forestal (un 4,45% de la superfície 

forestal disponible a la Vall). Per tant, la sostenibilitat en quant a disponibilitat de recursos 

naturals, queda plenament justificada. 

 



Pàg. 64  Memòria 

 

6.5 Caldera proposada 

6.5.1 Potència tèrmica 

La caldera proposada és la caldera HERZ BioMatic500. 

Taula 31 Característiques de la caldera proposada. Font: pròpia 

 

 

Aquesta caldera té una potència nominal modulant des de 79kW fins a 500kW. Aquesta 

modulació s’aconsegueix amb el sistema de control que du incorporat la mateixa caldera. 

S’aconsegueix treballar amb els mateixos rendiments encara que la caldera funcioni a plena 

càrrega o bé a càrrega parcial. 

Admet tant la combustió de pèl·lets com la d’estelles d’aquesta manera es pot adaptar el 

producte en un moment donat. Cal tenir en compte però que encara que admeti dos tipus de 

combustible el dimensionat de la sitja ha estat en base a l’estella, el combustible elegit. 

L’estella adequada per la seva combustió és G30/G50/W30 segons la norma ÖNORM M 

7133. 

Es pot instal·lar qualsevol caldera similar sempre que tingui unes característiques similars i 

unes dimensions adequades per la sala de calderes. 

 

6.5.2 Rendiment tèrmic 

Per al càlcul del rendiment tèrmic s’utilitza la taula anterior. 

  
    
     

 

Equació 6.1 Rendiment tèrmic 

Marca HERZ 

Model 
BioMatic500 amb 

BioControl3000 

Potència Nominal mínima 79kW 

Potència Nominal màxima 500kW 

Potència al foc màxima 535kW 

Fig. 6.1 Caldera de biomassa HERZ BioMatic500. [17] 
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On: 

η és el rendiment tèrmic (tant per 1) 

Pnom és la potència nominal (kW) 

Pcons és la potència consumida(kW) 

Com que la potència màxima nominal és de 450kW i la potència consumida al foc màxima 

és de 500kW s’obté un rendiment del 90%. Com que el rendiment es manté constant es pot 

saber quina és la potència consumida per una potència nominal compresa entre 79 i 450kW. 
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6.6 Sistema d’emmagatzematge 

Per l’emmagatzematge d’estella s’ha elegit una sitja d’obra de terra horitzontal. El seu 

dimensionat i les seves característiques són les següents: 

Taula 32 Característiques de la sitja. Font: pròpia. 

Dimensions interiors 3,5m x 3,5m x 3m 

Volum de la sitja 36,75 m3 

Volum útil (70%) 25,73 m3 

Capacitat d’emmagatzematge 6,43 tones 

Autonomia 29 dies 

La justificació de la dimensió proposada així com també la seva autonomia es pot veure a 

l’annex 5.2. 
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6.7 Sala de calderes 

A continuació es detallen diferents elements necessaris en la instal·lació hidràulica de la 

caldera de biomassa, així com també el dimensionat de la sala de calderes. 

6.7.1 Dimensionat sala de calderes 

La ubicació de la nova central de calor es troba situada adjacent a la sitja, de forma que els 

mecanismes d’alimentació de la caldera puguin ser el màxim de simples. 

La superfície total construïda entre l’edifici i les sitges és d’uns 60,25 m2, i la superfície útil 

dins la sala de calderes, és d’uns 48 m2. 

Part dels tancaments verticals coincideixen amb els murs de la sitges, mentre que la façana 

principal està orientada cap a l’antic camp de futbol. 

La xemeneia de la caldera es conduirà a l’exterior i mitjançant una petita estructura d’acer, 

es situarà la sortida a uns 5m sobre la cota superior de la sitja. 

6.7.2 Dipòsit d’inèrcia 

Tal i com es pot veure reflectat a l’annex 5.3 s’escullen dos dipòsits d’inèrcia de 5.000l. 

Des d’aquests dipòsits (connectats en sèrie), arrenca la distribució de calor. La circulació de 

fluid a la xarxa es provocarà des de cada receptor en funció de la seva pròpia demanda. 

6.7.3 Vas d’expansió 

El vas d’expansió escollit és de 200l. 

Els càlculs es poden trobar a l’annex 5.4. 

6.7.4 Entrega de calor 

A l’annex 5.5 es pot trobar un estudi per tal de saber la millor opció entre  una sola bomba 

en capçalera o un bombeig distribuït. Finalment es conclou que la segona opció és millor per 

aquesta instal·lació. 

Seguidament es calcula l’alçada manomètrica i el cabal que ha de tenir cadascuna de les 

bombes dels diferents equipaments i es proposen les següents bombes de la marca WILO: 
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Taula 33 Bombes proposades per cada equipament. Font: pròpia 

CEIP Vall de Lord Wilo-Stratos 40/1-16 

Llar d’infatns “Els Piteuets” Wilo-Stratos 40/1-16 

SES Sant Llorenç de Morunys i pavelló municipal Wilo-Stratos 25/1-8 
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7 AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 

7.1 Pressupost 

A continuació es presenta una taula resum per tal d’analitzar la inversió inicial i justificar la 

seva viabilitat econòmica. 

 

Taula 34 Resum del pressupost. Font: pròpia 

Capítol Descripció Import 

01 Instal·lació biomassa 108.211,07 

02 Obra civil 10.299,05 

03 Xarxa de distribució 24.055,90 

04 Altres 5.250,00 

 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 147.816,02 

 13% Despeses generals 19.216,08 

 6% Benefici industrial 8.868,96 

 SUBTOTAL 175.901,06 

 21% IVA 36.939,22 

 TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 212.840,29 

El present pressupost d’execució per contracte puja a la quantitat de: 

DOS-CENTS CINC MIL DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS. 

Els amidaments i el pressupost desglossat es poden trobar a l’annex 6. 
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7.2 Viabilitat econòmica 

7.2.1 Cost actual dels combustibles implicats 

Per tal d’analitzar la viabilitat econòmica de la instal·lació s’efectua un estudi del cost actual 

dels diversos combustibles susceptibles d’utilització per la climatització dels diversos 

equipaments municipals. A la taula següent es mostren els costos actuals del GLP, el gasoil 

i l’estella forestal. 

Taula 35 Cost actualdel GLP, gasoil i estella en referencia a l’abril 2014. [14] 

 Preu PCI Preu energia 

GLP 0,722874 €/l 6,42 kWh/l 0,112597196 €/kWh 

Gasoil 0,776033 €/l 9,96 kWh/l 0,077914959 €/kWh 

Estella 70 €/t 3.839,77 kWh/t 0,018230258 €/kWh 

En aquesta taula s’observa que l’estella forestal és l’energia més econòmica, motiu de més 

per haver-la implantat en el present projecte. 

Seguidament, es pren com a referència el cost de l’estella i es representa la resta de 

combustibles en front a l’anterior.  

 
Gràfic 7.1 Relació entre el cost dels combustibles fòssils amb referencia a l’estella. Font: pròpia 

En aquest gràfic es pot veure com el cost del gasoil és 4,27 vegades major que el de 

l’estella i el cost del GLP, 6,18. 
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7.2.2 Estalvi econòmic anual 

En aquest apartat es realitza un estudi dels costos actuals de les necessitats tèrmiques dels 

centre vers els costos futurs un cop implantada la instal·lació de biomassa per tal de saber 

l’estalvi anual. 

Taula 36 Estalvi anual per la utilització d’estella en comptes de gasoil i GLP. Font: pròpia 

 CEIP Vall de Lord i Llar d’infants 

“Els Piteuets” 

SES Sant Llorenç de 

Morunys i pavelló municipal 

Total 

Sistema actual GLP Gasoil  

Demanda calorífica (kWh/any) 143.685,29 144.124,94 287.810,23 

Rendiment (%) 75 95  

Demanda consumida (kWh/any) 191.580,39 151.710,46  

Cost energia (€/kWh) 0,112597196 0,077914959  

Cost anual (€/any) 21.571,41 11.820,51 33.391,92 

Biomassa    

Demanda calorífica (kWh/any) 143.685,29 144.124,94 287.810,23 

Rendiment (%) 90 90  

Demanda consumida (kWh/any) 159.650,32 160.138,82  

Cost energia (€/kWh) 0,018230258 0,018230258  

Cost anual (€/any) 2.910,47 2.919,37 5.829,84 

    

Estalvi anual (€/any)   27.562,08 

 

En aquest estalvi anual també caldria contemplar el cost energètic que suposen tenir el 

funcionament de les bombes. Aquesta partida no sumarà molt ja que s’ha elegit tres bombes 

per al bombeig distribuït i, per tant, no han d’estar totes permanentment connectades.  
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Taula 37 Cost bombeig distribuït. Font: pròpia 

Cost energia (€/kWh) Potència 

elèctrica 

consumida 

(W) 

Hores 

anuals de 

funcioname

nt (h/any) 

Energia 

consumida 

anual 

(kWh/any) 

Cost 

electricitat  

(febrer 2014) 

(€/kWh) 

Cost anual 

(€/any) 

CEIP Vall de Lord 575 8 h/dia 

300dies/any= 

2.400 h/any 

1.380 0,124107 171,27 

Llar d’infants “Els Piteuets” 600 8 h/dia 

300dies/any= 

2.400 h/any 

1.440 0,124107 178,71 

SES Sant Llorenç de 

Morunys i pavelló municipal 

225 12 h/dia 

300dies/any= 

3.600 h/any 

810 0,124107 100,53 

TOTAL 1.400  3.630  450,51 

 

De les taules anteriors s’extreu que anualment, climatitzar amb biomassa els equipaments 

municipals suposa un cost de 6.280,35€. 

Per altra banda, l’estalvi anual en comparació a les instal·lacions actuals és de 27.111,57€. 

En el següent gràfic es pot veure un resum il·lustrat de les taules anteriors: 

 

 

 

 

Gràfic 7.2Cost que suposa climatitzar els diferents equipaments. Font: pròpia 
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7.2.3 Càlcul d’amortització 

A continuació es presenta una taula la qual s’analitzen les despeses que es generen en la 

instal·lació actual i en la de biomassa en els equipaments municipals durant els següents 20 

anys.  

Per fer una bona aproximació de la realitat s’han estipulat les següents hipòtesis: 

- Increment anual del cost del gasoil i del GLP: 5% 

- Increment anual del cost de l’estella forestal: 2% 

- Increment del cost elèctric anual referenciat al sistema de bombeig: 5% 

- Increment del cost de manteniment en qualsevol instal·lació: 2% 
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Taula 38 Càlcul d’amortització. Font: pròpia 

 
Instal·lacions actuals Biomassa Estalvis 

Any Consum Manteniment Acumulat Consum Equip de bombeig Manteniment Acumulat Estalvi acumulat anual 

Any 
  

Instal·lacions actuals 
  

175.901,06 € Biomassa 
 

1 33.391,92 € 900,00 € 34.291,92 € 6.280,35 € 450,51 € 1.200,00 € 183.831,92 € -149.540,00 € 

2 35.061,52 € 918,00 € 70.271,44 € 6.405,96 € 473,04 € 1.224,00 € 191.934,91 € -121.663,48 € 

3 36.814,59 € 936,36 € 108.022,39 € 6.534,08 € 496,69 € 1.248,48 € 200.214,16 € -92.191,77 € 

4 38.655,32 € 955,09 € 147.632,80 € 6.664,76 € 521,52 € 1.273,45 € 208.673,88 € -61.041,09 € 

5 40.588,09 € 974,19 € 189.195,07 € 6.798,05 € 547,60 € 1.298,92 € 217.318,45 € -28.123,38 € 

6 42.617,49 € 993,67 € 232.806,24 € 6.934,01 € 574,98 € 1.324,90 € 226.152,34 € 6.653,89 € 

7 44.748,37 € 1.013,55 € 278.568,15 € 7.072,69 € 603,73 € 1.351,39 € 235.180,16 € 43.387,99 € 

8 46.985,78 € 1.033,82 € 326.587,75 € 7.214,15 € 633,91 € 1.378,42 € 244.406,64 € 82.181,11 € 

9 49.335,07 € 1.054,49 € 376.977,32 € 7.358,43 € 665,61 € 1.405,99 € 253.836,67 € 123.140,65 € 

10 51.801,83 € 1.075,58 € 429.854,73 € 7.505,60 € 698,89 € 1.434,11 € 263.475,27 € 166.379,46 € 

11 54.391,92 € 1.097,09 € 485.343,74 € 7.655,71 € 733,83 € 1.462,79 € 273.327,61 € 212.016,13 € 

12 57.111,52 € 1.119,04 € 543.574,30 € 7.808,83 € 770,52 € 1.492,05 € 283.399,01 € 260.175,29 € 

13 59.967,09 € 1.141,42 € 604.682,80 € 7.965,00 € 809,05 € 1.521,89 € 293.694,95 € 310.987,85 € 

14 62.965,45 € 1.164,25 € 668.812,50 € 8.124,30 € 849,50 € 1.552,33 € 304.221,09 € 364.591,41 € 

15 66.113,72 € 1.187,53 € 736.113,74 € 8.286,79 € 891,98 € 1.583,37 € 314.983,23 € 421.130,51 € 

16 69.419,40 € 1.211,28 € 806.744,43 € 8.452,52 € 936,58 € 1.615,04 € 325.987,37 € 480.757,06 € 

17 72.890,37 € 1.235,51 € 880.870,31 € 8.621,57 € 983,41 € 1.647,34 € 337.239,70 € 543.630,61 € 

18 76.534,89 € 1.260,22 € 958.665,42 € 8.794,01 € 1.032,58 € 1.680,29 € 348.746,57 € 609.918,85 € 

19 80.361,64 € 1.285,42 € 1.040.312,48 € 8.969,89 € 1.084,21 € 1.713,90 € 360.514,56 € 679.797,92 € 

20 84.379,72 € 1.311,13 € 1.126.003,33 € 9.149,28 € 1.138,42 € 1.748,17 € 372.550,43 € 753.452,89 € 



Pàg. 75                    Memòria 

 

 

 
Gràfic 7.3 Gràfic comparatiu entre el cost de les instal·lacions actuals i la biomassa. Visualització del período de retorn. 

Font: pròpia 

En el gràfic anterior es pot observar que entre l’any 5 i el 6 la inversió queda amortitzada. 

Aproximadament el període de retorn de la inversió és 5anys i 10mesos. Per tant, es pot 

afirmar que la instal·lació de la biomassa es converteix en rentable a partir del 6è any i és 

totalment recomanable. 

En aquest projecte no té sentit calcular paràmetres econòmics com el VAN i el TIR ja que el 

VAN sempre seria negatiu al no obtenir beneficis. Sí que es podria calcular el VAN dels 

estalvis com a partida de beneficis però no seria comparable amb cap altra magnitud. 

Per altra banda però al ser un projecte d’àmbit municipal no ens fixem només que la 

instal·lació sigui econòmicament viable sinó que també se n’extreu beneficis socials i 

ambientals plantejats als objectius del present projecte. Si aquest beneficis fossin 

quantificables es comptabilitzarien com a estalvis i, per tant, aquest projecte seria encara 

més viable. 
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8 ANÀLISI AMBIENTAL 

En qualsevol projecte s’ha de tenir en compte el possible impacte mediambiental que 

generarà el mateix per tal que aquest sigui el mínim. En aquest projecte en concret s’han 

tingut en compte diversos aspectes que es comenten a continuació: 

8.1 Sostenibilitat general 

L’edifici de la sitja i de la sala de calderes s’han dissenyat seguint l’estètica dels edificis 

adjacents per tal de què l’impacte visual sigui el mínim i sembli que aquests edificis formin 

part de les instal·lacions educatives de l’escola i esportives. 

A més a més que l’edifici estigui integrat en el paisatge també es proposa que els nens  i 

nenes de les escoles puguin veure el funcionament del sistema de biomassa i incorporar-lo 

al projecte de l’escola. 

Per altra banda, l’energia provinent de la biomassa és una energia respectuosa amb el medi 

ambient ja que no genera unes emissions noves a l’atmosfera, sinó que la biomassa és la 

matèria orgànica que han produït les plantes verdes a partir del procés de fotosíntesi. 

D’aquesta manera, el CO2 que s’emet amb la combustió de la biomassa no és nou sinó que 

ja havia estat absorbit per les plantes i, per tant, ja existia a l’atmosfera. 

8.2 Flora i fauna 

Tant la flora com la fauna són un aspecte important en el terme municipal de Sant Llorenç 

de Morunys, però més important és encara a la Vall de Lord ja que aquesta conté una gran 

extensió de massa boscosa forestal. 

La implementació d’una instal·lació de biomassa suposaria poder obtenir la matèria primera 

de qualitat ja que es podria extreure dels mateixos boscos de la Vall i a més a més, una 

neteja dels sotaboscos i una reducció considerable dels riscos d’incendis del municipi. 

En tot aquest procés no es destruirà cap hàbitat natural ja que la instal·lació no reduirà cap 

tipus d’espai verd. 

8.3 Entorn atmosfèric 

Tenint en compte la mitjana dels consums històrics dels anys 2012 i 2013 i el mix de 

combustibles consumits, l’emissió de gasos d’efecte hivernacle (GEH), que en aquest cas 
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corresponen íntegrament a emissions de CO2: 

Taula 39 Càlcul d’emissions de CO2 anuals dels diferents equipaments. Font: pròpia 

Consums actuals Tipus 
Consum 

(l/any) 

Energia 

(kWh/any) 

Emissions 

CO2 (t/any) 

CEIP Vall de Lord i Llar d’infants “Els Piteuets” GLP 16.435,50 105.515,91 27,43 

SES Sant Llorenç de Morunys i pavelló municipal Gasoil 7000 69.720 18,82 

TOTAL   175.235,91 46,25 

Els anteriors càlculs han estat realitzats en base als següents paràmetres: 

Taula 40 kg CO2/kWh i PCI (kWh/l) dels diferents combustibles utilitzats actualment. Font: pròpia 

Combustible kg CO2/kWh PCI (kWh/l) 

GLP 0,27 9,96 

Gasoil 0,26 6,42 

 

Per altra banda la biomassa, tot i que requereix certa despesa energètica per la seva 

extracció i transformació, es considerar neutra en quant a emissions de CO2. 

8.4 Població 

Un els principals objectius del present projecte és el de la implantació de la instal·lació de 

biomassa per a la millora social del municipi. Aquest fet repercuteix en la creació de 

possibles llocs de treball tenint en compte que serà condicions que la fusta que s’extregui 

dels mateixos terrenys de la Vall i que la població de Sant Llorenç de Morunys hi pugui 

participar de manera activa. 

Aquest fet també té una altra vessant positiva i és que la població veurà aquest tipus 

d’instal·lacions com a respectuoses tant mediambientalment com a nivell social i es 

conscienciaran més amb el problema existent. 

Una possible actuació seria fer reunions informatives amb la població per tal d’apropar-los 

més a la instal·lació i que ells mateixos potenciïn aquest sistema en els seus habitatges o 

llocs de treball. 
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En resum d’aquest apartat, es pot concloure que l’energia de la biomassa no és 100% neta 

ja que genera diferents contaminants però sí que és cert que és més respectuosa amb el 

medi ambient que altres fonts d’energia utilitzades actualment en les instal·lacions 

implicades. 

Per tant, es considera que la implantació d’aquesta font d’energia en el municipi pot ser un 

projecte molt interessant a nivell mediambiental. 

La instal·lació de biomassa pot produir un descens en les emissions actuals de les 

instal·lacions utilitzades per tal de calefactar els equipaments municipals a part de generar 

feina per a treballadors locals, mantenir nets els boscos i reduir notablement el risc 

d’incendis forestals. 
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Conclusions 

Amb el present document es dóna per redactat el projecte  d’instal·lació d’una xarxa de calor 

amb una caldera de biomassa per al subministrament de calefacció i aigua calenta als 

diferents equipaments municipals del poble de Sant Llorenç de Morunys. 

La memòria i la resta de documents presentats justifiquen la instal·lació i tots els elements 

que la integren validant els objectius proposats i la seva finalitat, que és substituir unes 

instal·lacions obsoletes, ineficients i poc respectuoses amb el medi ambient per una de 

eficient, moderna, menys contaminant i de més fàcil gestió i manteniment. 

El principal projecte s’ha redactat, en tot moment, per donar una solució adequada a les 

instal·lacions en qüestió reduint els costos econòmics que suposa però sobretot per donar 

una solució innovadora i respectuosa amb el medi ambient que fa ús d’un recurs energètic 

autòcton. A més a més, s’ha de tenir en consideració que la massa forestal utilitzada 

provindrà majoritàriament de la neteja dels boscos de l’àmbit local i aquest aprofitament de 

les pròpies llenyes dóna un valor afegit a la biomassa ja que a part de millorar la gestió dels 

boscos de l’entorn en previndrà el risc d’incendis forestals. 

Un cop analitzats tos els apartats, les necessitats tèrmiques, les possibles solucions 

constructives, la viabilitat econòmica de la instal·lació i analitzades les implicacions 

ambientals relatives, es pot afirmar que el present projecte descriu una instal·lació viable i 

recomanable per tirar-la endavant. 

Sant Llorenç de Morunys és un municipi que implementa molts projectes per part de 

l’Ajuntament per tal de construir un poble renovat i respectuós amb el medi ambient com el 

sistema “porta a porta”, tanmateix el present projecte a part de garantir aquestes 

característiques també aporta una resposta innovadora, moderna i eficient. 

Per tots aquests motius es recomana tirar endavant i fins i tot fer possibles estudis futurs per 

la possibilitat d’incorporar nous equipaments en la instal·lació i així ampliar l’abast i per tant 

els beneficis que proporciona aquest projecte tant econòmics, ambientals com socials. 
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