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1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Anàlisi limitació demanda energètica Vivenda

Verges Girona

C/ Ter nº 2

Miquel Martí Carolà

miquel15454@gmail.com 686400796

Unifamiliar

2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN

  El edificio descrito en este informe NO CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.

RefrigeraciónCalefacción

% de la demanda de Referencia 62,5131,5

Proporción relativa calefacción refrigeración 2,497,6

En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con  sistema de 
calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas.
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Los siguientes cerramientos y/o particiones interiores no cumplen los requisitos mínimos.

P01_E01_PE001_V Uventana = 4.86W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 

P01_E01_PE001 U = 1.33W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P01_E01_PE002_V001 Uventana = 4.82W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 

P01_E01_PE002 U = 1.33W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P01_E01_FTER001 U = 0.84W/m2K Ulimite = 0.65W/m2K, 

Aislamiento Perimetral de la Solera U = 1.88W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P01_E02_PE003 U = 1.33W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P01_E02_PE004_V Uventana = 5.12W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 

P01_E02_PE004 U = 1.33W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P01_E02_FE004 U = 2.04W/m2K Ulimite = 0.53W/m2K, 

P01_E02_FTER002 U = 0.84W/m2K Ulimite = 0.65W/m2K, 

P01_E04_MED001 U = 1.82W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P01_E04_FTER003 U = 0.84W/m2K Ulimite = 0.65W/m2K, 

P01_E03_PE007_V Uventana = 5.12W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 

P01_E03_PE007 U = 1.33W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P01_E03_FE005 U = 2.04W/m2K Ulimite = 0.53W/m2K, 

P01_E03_MED001 U = 1.82W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P01_E03_FTER004 U = 0.84W/m2K Ulimite = 0.65W/m2K, 

P01_E05_PE001_V Uventana = 5.11W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 

P01_E05_PE001 U = 1.33W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P01_E05_PE002_V Uventana = 4.97W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 

P01_E05_PE002 U = 1.33W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P01_E05_PE004 U = 1.33W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 
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Los siguientes cerramientos y/o particiones interiores no cumplen los requisitos mínimos.

P01_E05_MED001 U = 1.82W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P01_E05_FTER005 U = 0.84W/m2K Ulimite = 0.65W/m2K, 

P02_E01_FE001 U = 2.10W/m2K Ulimite = 0.65W/m2K, 

P02_E01_PE006 U = 1.33W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E01_PE007 U = 1.33W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E01_PE008_V Uventana = 5.04W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 

P02_E01_PE008 U = 1.33W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E01_PI001 U = 1.34W/m2K Ulimite = 0.53W/m2K, 

P02_E02_PE009_V Uventana = 5.04W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 

P02_E02_PE009 U = 1.33W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E02_PI001 U = 1.34W/m2K Ulimite = 0.53W/m2K, 

P02_E03_PE001_V Uventana = 5.04W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 

P02_E03_PE001 U = 1.33W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E03_PE002 U = 1.33W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E03_PI001 U = 1.34W/m2K Ulimite = 0.53W/m2K, 

P02_E04_FE002 U = 2.10W/m2K Ulimite = 0.65W/m2K, 

P02_E04_PE002_V Uventana = 5.04W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 

P02_E04_MED001 U = 1.82W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P02_E04_PI001 U = 1.34W/m2K Ulimite = 0.53W/m2K, 

P02_E05_FE003 U = 2.10W/m2K Ulimite = 0.65W/m2K, 

P02_E05_PE002_V Uventana = 4.40W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 

P02_E05_PE002 U = 1.33W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E05_MED001 U = 1.82W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 
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Los siguientes cerramientos y/o particiones interiores no cumplen los requisitos mínimos.

P02_E05_PI001 U = 1.34W/m2K Ulimite = 0.53W/m2K, 

P02_E06_MED001 U = 1.82W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P02_E06_PI001 U = 1.34W/m2K Ulimite = 0.53W/m2K, 

La permeabilidad de los siguientes huecos es superior a la máxima permitida.

P01_E01_PE001_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P01_E01_PE002_V001 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P01_E02_PE004_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P01_E03_PE007_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P01_E05_PE001_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P01_E05_PE002_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P02_E01_PE008_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P02_E02_PE009_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P02_E03_PE001_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P02_E04_PE002_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P02_E05_PE002_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

Existe riesgo de formación de condensaciones superficiales en los siguientes cerramientos y/o
particiones interiores.

P01_E02_FE004 fRsi = 0.49 fRsi_minimo = 0.56, 

P01_E03_FE005 fRsi = 0.49 fRsi_minimo = 0.56, 
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3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

3.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometria

UsoPlantaNombre

P01_E01 P01 Residencial 3 9,30 2,90

P01_E02 P01 Residencial 3 3,02 2,90

P01_E04 P01 Residencial 3 2,64 2,90

P01_E03 P01 Residencial 3 3,70 2,90

P01_E05 P01 Residencial 3 28,24 2,90

P02_E01 P02 Residencial 3 9,66 2,87

P02_E02 P02 Residencial 3 5,89 2,87

P02_E03 P02 Residencial 3 10,65 2,87

P02_E04 P02 Residencial 3 13,30 2,87

P02_E05 P02 Residencial 3 10,62 2,87

P02_E06 P02 Residencial 3 5,06 2,87

P03_E01 P03 Nivel de estanqueidad 4 3 60,74 0,70

3.2. Cerramientos opacos

3.2.1 Materiales

Just.
Z

(m²sPa/kg)
R

(m²K/W)
Cp

(J/kgK)
e

(kg/m³)
K

(W/mK)
Nombre

Gres(sílice) 2200 < d < 2590 2,300 2395,00 1000,00 - 30 --

Mortero de cemento o cal para albañilería y 1,300 1900,00 1000,00 - 10 --

Hormigón en masa 2300 < d < 2600 2,000 2450,00 1000,00 - 80 --
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Just.
Z

(m²sPa/kg)
R

(m²K/W)
Cp

(J/kgK)
e

(kg/m³)
K

(W/mK)
Nombre

Arena y grava [1700 < d < 2200] 2,000 1450,00 1050,00 - 50 --

Gres cuarzoso 2600 < d < 2800 2,600 2700,00 1000,00 - 30 --

FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,908 1220,00 1000,00 - 10 --

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 - 6 --

Teja de arcilla cocida 1,000 2000,00 800,00 - 30 --

Betún fieltro o lámina 0,230 1100,00 1000,00 - 50000 --

Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 0,445 1000,00 1000,00 - 10 --

1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 10 0,512 900,00 1000,00 - 10 --

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,800 1525,00 1000,00 - 10 --

Cámara de aire sin ventilar vertical 10 cm - - - 0,19 - --

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,038 30,00 1000,00 - 20 SI

3.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Solera_cont_terra 2,94 Gres(sílice) 2200 < d < 2590 0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,015

Hormigón en masa 2300 < d < 2600 0,100

Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,200

Forjat_entreplantes 2,04 Gres cuarzoso 2600 < d < 2800 0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,015

FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,250

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,015

Forjat_sota_teulada 2,08 FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,250
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Forjat_sota_teulada 2,08 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020

Teulada_inclinada 3,04 Teja de arcilla cocida 0,010

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

Betún fieltro o lámina 0,010

Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 60 0,040

Enva_interior_5cm 3,60 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,005

Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 60 0,040

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,005

Enva_interior_15cm 2,18 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,010

1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 100 mm 0,130

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,010

Tancament_exterior 1,34 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,015

1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 100 mm 0,130

Cámara de aire sin ventilar vertical 10 cm 0,000

Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 60 0,040

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,015

Tancament_exterior_aill 0,31 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,015

1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 100 mm 0,130

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,100

Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 60 0,040

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,015

Forjat_entreplantes_exterior 2,10 Gres cuarzoso 2600 < d < 2800 0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,015

FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,250
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Forjat_entreplantes_exterior 2,10 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,015

Forjat_sota_teulada_exterior 2,17 FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,250

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

3.3. Cerramientos semitransparentes

3.3.1 Vidrios

Just.Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

VER_M_4 5,70 0,85 SI

Vidre_prop_portafusta 2,20 0,00 SI

3.3.2 Marcos

Just.
U

(W/m²K)
Nombre

VER_Madera de densidad media alta 2,20 --

VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm 4,00 --

3.3.3 Huecos

Nombre Finestra_100x100

Acristalamiento VER_M_4

Marco VER_Madera de densidad media alta

% Hueco 24,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00
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U (W/m²K) 4,86

Factor solar 0,66

Justificación SI

Nombre Finestra_130x130

Acristalamiento VER_M_4

Marco VER_Madera de densidad media alta

% Hueco 19,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00

U (W/m²K) 5,03

Factor solar 0,70

Justificación SI

Nombre Finestra_180x120

Acristalamiento VER_M_4

Marco VER_Madera de densidad media alta

% Hueco 17,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00

U (W/m²K) 5,11

Factor solar 0,72

Justificación SI

Nombre Finestra_60x80

Acristalamiento VER_M_4

Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm
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% Hueco 34,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00

U (W/m²K) 5,12

Factor solar 0,60

Justificación SI

Nombre Finestra_90x50

Acristalamiento VER_M_4

Marco VER_Madera de densidad media alta

% Hueco 37,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00

U (W/m²K) 4,40

Factor solar 0,56

Justificación SI

Nombre Porta_210x80

Acristalamiento Vidre_prop_portafusta

Marco VER_Madera de densidad media alta

% Hueco 0,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,20

Factor solar 0,00

Justificación SI

Nombre Portico_170x210
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Acristalamiento VER_M_4

Marco VER_Madera de densidad media alta

% Hueco 21,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00

U (W/m²K) 4,96

Factor solar 0,68

Justificación SI

Nombre Finestra_60x100

Acristalamiento VER_M_4

Marco VER_Madera de densidad media alta

% Hueco 25,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00

U (W/m²K) 4,82

Factor solar 0,65

Justificación SI

3.4. Puentes Térmicos

En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos.

Y W/(mK) FRSI

Encuentro forjado-fachada 0,41 0,75

Encuentro suelo exterior-fachada 0,39 0,71



 HE-1

Opción

General

Proyecto
Anàlisi limitació demanda energètica Vivenda

Localidad
Verges

Comunidad
Girona

Fecha: 07/02/2013 Ref: 3CA7B252816D39C Página: 12

Encuentro cubierta-fachada 0,39 0,71

Esquina saliente 0,08 0,82

Hueco ventana 0,43 0,58

Esquina entrante -0,15 0,90

Pilar 0,06 0,84

Unión solera pared exterior 0,14 0,74
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4. Resultados

4.1. Resultados por espacios

Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)

Espacios

P01_E01 9,3  1  56,8  101,3  0,0  0,0  

P01_E02 3,0  1  100,0  107,4  44,5  62,5  

P01_E04 2,6  1  25,3  94,2  0,0  0.0  

P01_E03 3,7  1  56,7  130,2  0,0  0,0  

P01_E05 28,2  1  36,5  113,0  0,0  0,0  

P02_E01 9,7  1  85,4  169,8  100,0  98,5  

P02_E02 5,9  1  64,5  159,8  92,8  104,4  

P02_E03 10,7  1  68,4  155,1  70,6  109,8  

P02_E04 13,3  1  53,9  136,4  98,7  111,1  

P02_E05 10,6  1  52,3  133,6  52,1  128,9  

P02_E06 5,1  1  33,6  153,3  0,0  0.0  
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5. Lista de comprobación

Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto

NombreTipo

Material EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]]

Acristalamiento VER_M_4

Vidre_prop_portafusta
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1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Rehabilitació habitatge unifamiliar

Verges. 17142 Catalunya

C/ Ter, nº 2

Miquel Martí Carolà

miquel15454@gmail.com 686400796

Unifamiliar

2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN

  El edificio descrito en este informe CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.

RefrigeraciónCalefacción

% de la demanda de Referencia 13,874,2

Proporción relativa calefacción refrigeración 1,798,3

En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con  sistema de 
calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas.
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3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

3.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometria

UsoPlantaNombre

P01_E01 P01 Residencial 3 49,33 3,00

P01_E02 P01 Residencial 3 3,02 3,00

P01_E03 P01 Residencial 3 3,76 3,00

P02_E01 P02 Residencial 3 9,65 2,78

P02_E02 P02 Residencial 3 5,89 2,78

P02_E03 P02 Residencial 3 10,65 2,78

P02_E04 P02 Residencial 3 13,30 2,78

P02_E05 P02 Residencial 3 10,43 2,78

P02_E06 P02 Residencial 3 5,06 2,78

P03_E01 P03 Nivel de estanqueidad 4 3 60,74 0,50

3.2. Cerramientos opacos

3.2.1 Materiales

Just.
Z

(m²sPa/kg)
R

(m²K/W)
Cp

(J/kgK)
e

(kg/m³)
K

(W/mK)
Nombre

Protect 10 - - - 0,29 - SI

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,700 1350,00 1000,00 - 10 --

1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 10 0,512 900,00 1000,00 - 10 --

PUR Inyección en tabiquería con dióxido de 0,040 17,50 1000,00 - 20 SI

Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 0,445 1000,00 1000,00 - 10 --
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Just.
Z

(m²sPa/kg)
R

(m²K/W)
Cp

(J/kgK)
e

(kg/m³)
K

(W/mK)
Nombre

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 - 6 --

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,038 30,00 1000,00 - 20 SI

Plaqueta o baldosa de gres 2,300 2500,00 1000,00 - 30 --

Betún fieltro o lámina 0,230 1100,00 1000,00 - 50000 --

XPS Expandido con dióxido de carbono CO3 0,038 37,50 1000,00 - 100 SI

FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,908 1220,00 1000,00 - 10 --

Hormigón en masa 2300 < d < 2600 2,000 2450,00 1000,00 - 80 --

Arena y grava [1700 < d < 2200] 2,000 1450,00 1050,00 - 50 --

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,031 40,00 1000,00 - 1 SI

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 - 4 --

Teja de arcilla cocida 1,000 2000,00 800,00 - 30 --

Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 2000,00 800,00 - 30 --

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,800 1525,00 1000,00 - 10 --

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,432 930,00 1000,00 - 10 --

3.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Tanc_ext_PU_injectat_30cm 0,33 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,015

1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 100 mm 0,130

PUR Inyección en tabiquería con dióxido de carb 0,100

Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 60 0,040

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,015

Enva_interior_15cm 2,18 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,010
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Enva_interior_15cm 2,18 1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 100 mm 0,130

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,010

Tanc_ext_aill_existent 0,31 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,015

1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 100 mm 0,130

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,100

Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 60 0,040

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,015

Forjat_entreplantes_interior 0,53 Plaqueta o baldosa de gres 0,012

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,045

Protect 10 0,000

Betún fieltro o lámina 0,002

XPS Expandido con dióxido de carbono CO3 [ 0. 0,040

FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,250

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020

Solera_cont_terra_radiant 0,37 Plaqueta o baldosa de gres 0,012

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,065

Protect 10 0,000

Betún fieltro o lámina 0,002

XPS Expandido con dióxido de carbono CO3 [ 0. 0,075

Betún fieltro o lámina 0,002

Hormigón en masa 2300 < d < 2600 0,100

Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,200

Forjat_sota_teulada 0,34 FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,250

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Forjat_sota_teulada 0,34 MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,075

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015

Teulada_inclinada 3,26 Teja de arcilla cocida 0,010

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

Betún fieltro o lámina 0,002

Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 60 0,040

Forjat_entreplantes_exterior 0,53 Plaqueta o baldosa de gres 0,012

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,045

Protect 10 0,000

Betún fieltro o lámina 0,002

XPS Expandido con dióxido de carbono CO3 [ 0. 0,040

FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,250

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

Mitjanera_21,5cm 0,47 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,010

1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 100 mm 0,130

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,010

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,050

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015

Forjat_entreplantes_ext_sostre 0,47 Plaqueta o baldosa cerámica 0,012

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,055

Betún fieltro o lámina 0,002

XPS Expandido con dióxido de carbono CO3 [ 0. 0,060

FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,250

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Tanc_ext_sota_teul 2,21 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 100 mm 0,130

Mitjanera_sota_teul 2,36 1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 100 mm 0,130

Forjat_sota_teul_ext 2,11 FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,250

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

Enva_interior_10cm 2,60 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,015

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,015

3.3. Cerramientos semitransparentes

3.3.1 Vidrios

Just.Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

Vidre_prop_portafusta 2,20 0,00 SI

Guardian Sun 6-16-6 BE 1,30 0,42 SI

3.3.2 Marcos

Just.
U

(W/m²K)
Nombre

Marc IT-65 RPT Blanc 3,00 SI

VER_Con rotura de puente térmico mayor de 12 mm 3,20 --

3.3.3 Huecos

Nombre Finestra_130x130
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Acristalamiento Guardian Sun 6-16-6 BE

Marco Marc IT-65 RPT Blanc

% Hueco 32,70

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 9,00

U (W/m²K) 1,86

Factor solar 0,29

Justificación SI

Nombre Finestra_100x100

Acristalamiento Guardian Sun 6-16-6 BE

Marco Marc IT-65 RPT Blanc

% Hueco 33,70

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 9,00

U (W/m²K) 1,87

Factor solar 0,29

Justificación SI

Nombre Finestra_180x130

Acristalamiento Guardian Sun 6-16-6 BE

Marco Marc IT-65 RPT Blanc

% Hueco 29,60

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 9,00

U (W/m²K) 1,80

Factor solar 0,30

Justificación SI
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Nombre Finestra_60x80

Acristalamiento Guardian Sun 6-16-6 BE

Marco Marc IT-65 RPT Blanc

% Hueco 48,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 9,00

U (W/m²K) 2,12

Factor solar 0,23

Justificación SI

Nombre Finestra_90x50

Acristalamiento Guardian Sun 6-16-6 BE

Marco Marc IT-65 RPT Blanc

% Hueco 50,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,15

Factor solar 0,22

Justificación SI

Nombre Porta_210x70

Acristalamiento Vidre_prop_portafusta

Marco VER_Con rotura de puente térmico mayor de 12 mm

% Hueco 0,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,20

Factor solar 0,00
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Justificación SI

Nombre Porta_210x80

Acristalamiento Vidre_prop_portafusta

Marco VER_Con rotura de puente térmico mayor de 12 mm

% Hueco 0,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,20

Factor solar 0,00

Justificación SI

Nombre Finestra_140x110

Acristalamiento Guardian Sun 6-16-6 BE

Marco Marc IT-65 RPT Blanc

% Hueco 33,51

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 9,00

U (W/m²K) 1,87

Factor solar 0,29

Justificación SI

3.4. Puentes Térmicos

En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos.
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Y W/(mK) FRSI

Encuentro forjado-fachada 0,41 0,75

Encuentro suelo exterior-fachada 0,39 0,71

Encuentro cubierta-fachada 0,39 0,71

Esquina saliente 0,08 0,82

Hueco ventana 0,39 0,70

Esquina entrante -0,15 0,90

Pilar 0,06 0,84

Unión solera pared exterior 0,14 0,74
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4. Resultados

4.1. Resultados por espacios

Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)

Espacios

P01_E01 49,3  1  32,0  65,1  0,0  0,0  

P01_E02 3,0  1  100,0  82,6  0,0  0,0  

P01_E03 3,8  1  44,6  73,6  0,0  0,0  

P02_E01 9,7  1  53,2  77,5  100,0  51,1  

P02_E02 5,9  1  43,8  77,6  78,4  43,6  

P02_E03 10,7  1  39,9  69,5  0,0  0,0  

P02_E04 13,3  1  34,4  86,7  81,5  31,2  

P02_E05 10,4  1  38,2  103,0  0,0  0,0  

P02_E06 5,1  1  18,1  82,2  0,0  0.0  
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Localidad
Verges. 17142

Comunidad
Catalunya

Fecha: 01/10/2014 Ref: 4BBD49A22619AB8 Página: 12

5. Lista de comprobación

Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto

NombreTipo

Material Protect 10

PUR Inyección en tabiquería con dióxido de carbono CO2

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]]

XPS Expandido con dióxido de carbono CO3 [ 0.038 W/[mK]]

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]]

Acristalamiento Vidre_prop_portafusta

Guardian Sun 6-16-6 BE

Marco Marc IT-65 RPT Blanc
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ANNEX III. CÀLCUL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES 

En aquest annex es detalla el càlcul que s’ha realitzat per caracteritzar les càrregues tèrmiques de 

l’habitatge, pas previ per dimensionar uns sistemes de calefacció i refrigeració adequats a les necessitats i 

alhora no sobredimensionats. D’aquesta manera es donarà la resposta adient al nivell de confort i benestar 

tèrmic i higiènic exigit pel RITE. 

III.1 CONDICIONS INTERNES 

Es comença el càlcul de les càrregues tèrmiques amb les condicions internes que es volen aconseguir a 

l’habitatge, condicions que garanteixin un nivell de benestar tèrmic adequats i en consonància amb lo que 

exigeix el RITE.  

Qualitat tèrmica de l’ambient: Es considerarà satisfeta si els paràmetres que defineixen el benestar 

tèrmic (temperatura seca de l’aire i operativa, la humitat relativa, la temperatura radiant mitja del recinte, 

la velocitat mitja de l’aire i intensitat de la turbulència) es mantenen dins dels paràmetres definits a 

continuació: 

Estació Temperatura operativa ºC Humitat relativa % 

Estiu 23 ... 25 45 ... 60 

Hivern 21 ... 23 40 ... 50 

Taula 1. Condicions de disseny exigides pel RITE. 

Segons el RITE es defineix com a zona ocupada les següents zones: 

1) De 5 cm a 180 cm del terra en alçada. 

2) 1 m a partir de les finestres o portes i 0,5 de parets interiors i exteriors sense finestres. 

3) 1 m de portes i zones de trànsit. 

III.2 CONDICIONS EXTERNES 

III.2.1 Condicions per la refrigeració 

Els valors1 que es detallen a continuació han estat recollits a l’Aeroport de Girona -  Costa Brava. Degut a 

que el municipi de Verges es troba a una altura inferior a la de l’Aeroport no es realitzarà cap extrapolació 

dels valors, considerant-los correctes. 

Temperatura seca exterior màxima: 

TSmax 
(ºC) 

TS_0,4 
(ºC) 

THC_0,4 
(ºC) 

TS_1 (ºC) THC_1 
(ºC) 

TS_2 (ºC) THC_2 
(ºC) 

OMDR 
(ºC) 

41,2 34,1 21,9 32,2 22,0 30,6 21,9 17,2 

Taula 2. Condicions externes de disseny recollides a l'Aeroport de Girona - Costa Brava. 

 

                                                           
1 Extrets del document Condiciones Climáticas Exteriores de Proyecto de l’IDAE 
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Temperatura humida exterior màxima: 

TH_0,4 (ºC) TSC_0,4 (ºC) TH_1 (ºC) TSC_1 (ºC) TH_2 (ºC) TSC_2 (ºC) 

23,8 31,7 23,0 30,7 22,3 30,1 

Taula 3. Condicions externes de disseny recollides a l'Aeroport de Girona - Costa Brava. 

Es suposa que els valors que donen aquestes taules són pel juliol a les 15h. S’extrapolaran les condicions per 

altres mesos i hores solars a partir del mètode emprat al Manual de Aire Acondicionado de Carrier mitjançant els 

següents paràmetres:  

OMDR: Oscil· lació mitja diària (ºC) (màxima - mínima diària) dels dies en els que alguna de les 

seves hores estan dins el nivell percentil del 99%. 

OMA: Oscil· lació mitja anual de temperatura seca (ºC). Es defineix com la diferència de la 

temperatura amb un nivell de percentil del 0,4% respecte a la temperatura seca amb un percentil del 

99,6%, és a dir: 

OMA = TSC (0,4%) – TS (99,6%). 

Definició de la resta de variables: 

TS (0,4%): Temperatura seca (ºC) de la localitat amb un percentil del 0,4% 

THC (0,4%): Temperatura humida coincident (ºC) en el mateix instant que es té una temperatura seca 

amb nivell de percentil del 0,4% 

TS (1%): Temperatura seca (ºC) de la localitat amb un percentil de l’1% 

THC (1%): Temperatura humida coincident (ºC) en el mateix instant que es té una temperatura seca 

amb nivell de percentil de l’1% 

TS (2%): Temperatura seca (ºC) de la localitat amb un percentil del 2% 

THC (2%): Temperatura humida coincident (ºC) en el mateix instant que es té una temperatura seca 

amb nivell de percentil del 2% 

TSmax: Temperatura seca (ºC) màxima registrada a la localitat. 

TH (0,4%): Temperatura humida (ºC) de la localitat amb un percentil del 0,4%. 

TSC (0,4%): Temperatura seca coincident (ºC) quan es té una temperatura humida amb el nivell 

percentil del 0,4%. 

TH (1%): Temperatura humida (ºC) de la localitat amb un percentil de l’1%. 

TSC (1%): Temperatura seca coincident (ºC) quan es té una temperatura humida amb el nivell 

percentil de l’1%. 

TH (2%): Temperatura humida (ºC) de la localitat amb un percentil del 2%. 

TSC (2%): Temperatura seca coincident (ºC) quan es té una temperatura humida amb el nivell 

percentil del 2%. 
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III.2.2 Condicions per la calefacció 

S’utilitzen els següents valors1, de font diferent als usats a la refrigeració perquè són més exigents i 

d’aquesta manera segur que ens trobarem més pel costat de la seguretat, ja que no es pot assegurar que les 

temperatures d’hivern al poble de Verges siguin més baixes que les agafades a l’Aeroport. 

Localitat 

Hivern 

Temperatura seca (ºC) 

99% 97,5% 95% 

Girona -3,6 -2,1 -0,9 

Taula 4. Condicions externes de disseny per la ciutat de Girona 

III.3 ÚS DE LES DADES I HIPÒTESIS DE PARTIDA 

III.3.1 Càlcul de refrigeració 

La temperatura per la que es calcularan les càrregues tèrmiques a l’estiu serà de 24ºC, entre els 23 i 25ºC 

exigits pel RITE. 

Pel càlcul de refrigeració s’aplicarà el percentil del 0,4% (per l’estiu) de les dades de l’IDAE. Aquest 

percentil no es correspon al percentil de la norma UNE 100014:2004 IN, en el qual el càlcul de càrregues 

tèrmiques es realitza tenint en compte els percentils estacionals. Tot i això, el mateix document diu que 

les equiparacions entre els percentils anuals que es donen i els estacionals de la norma UNE són els 

següents: 

NPA NPE 

99,6% 99% 

99% 97,5% 

0,4% 1% 

1% 2,5% 

Taula 5. Equiparacions entre els percentils de les dades del document “Condiciones Climáticas Exteriores de Proyecto” de l’IDAE i 
els percentils de la norma UNE 100014:2004 IN. 

De manera que per l’estiu (percentil 0,4%) les condicions de disseny escollides seran superades durant 

0,004·365·24 ≈ 35 hores a l’any, pràcticament el mateix que si agaféssim el percentil de l’1% de la norma 

UNE 100014-2004 IN (on les condicions de disseny escollides serien superades durant 0,01·2928 ≈ 30 

hores a l’any). 

III.3.2 Càlcul de calefacció 

La temperatura per la que es calcularan les càrregues tèrmiques a l’hivern serà de 22ºC, entre els 21 i 

23ºC exigits pel RITE. 

                                                           
1 Extrets d’una taula generada per la “Cátedra de Termotécnia, Departamento de Ingeniería Energética y 
Mecánica de Fluidos, de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Sevilla” al document Libro de 
Comentarios al RITE – ITE 03 Cálculo de la Universidad de Castilla - la Mancha 
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Pel càlcul de la calefacció s’aplicarà el percentil del 99% (aquest cop el valor estacional, de la norma 

UNE 100014-2004 IN, ja que les dades utilitzades en aquest cas són de valor estacional). D’aquesta 

manera es pot assegurar que les condicions de disseny escollides seran superades durant (1-0,99)·2160 ≈ 

22 hores a l’any.  

Segons la norma, per un habitatge no farien falta aquests graus de cobertura tan elevats, però s’adoptaran 

per millorar i assegurar l’estat de confort.  

III.3.3 Mesos a que corresponen els valors estacionals 

1) Valor percentil per mesos de calefacció: Desembre, gener i febrer = 90 dies = 2160 hores  

2) Valor percentil per mesos de refrigeració: Juny, juliol, agost i setembre = 122 dies = 2928 hores. 

III.3.4 Temperatura del sòl 

Pel que fa a la temperatura del terra, usada per calcular la pèrdua de càrrega tèrmica per transmissió cap al 

terra, s’usarà la fórmula1: 

�������� = 0,0068 · ���
� + 0,963 · ��� + 0,6865 

Ens diu entre d’altres valors que pel mes de Gener (mes més fred) és de 6,8ºC i pel mes de juliol (el mes 

més amb el terreny a més temperatura) és de 25,9ºC. 

III.3.5 Diferència d’espais confrontats no exteriors 

Pel que fa a la diferència de temperatures entre murs que divideixen l’habitatge en qüestió de l’habitatge 

veí, es suposarà que la temperatura de la casa veïna és de 15 ºC (valor pel costat de la seguretat a l’hivern, 

ja que previsiblement si aquesta està ocupada serà major). 

Finalment als locals no calefactats, la diferència de temperatures es realitzarà per aproximació depenent 

de la temperatura exterior amb la següent taula: 

Temperatura Exterior - 4ºC 0ºC 4ºC 

Temperatura Local no Climatitzat 8ºC 12ºC 16ºC 

Taula 6. Temperatura suposada pels càlculs del local no climatitzat en funció de la temperatura exterior. 

III.4 ESTIMACIÓ DE LES CÀRREGUES TÈRMIQUES 

Aquest càlcul implicarà realitzar un balanç de pèrdues i guanys tèrmics a l’habitatge. Com que es vol 

dissenyar el sistema perquè doni cobertura a la majoria de condicions ambientals que poden passar durant 

la vida útil de l’habitatge, el càlcul de les càrregues tèrmiques es realitzarà (com ja s’ha dit) mitjançant 

valors de condicions tèrmiques exteriors que es donen en la gran majoria del temps de l’hivern o de 

l’estiu (percentils molt elevats, en el nostre cas del 99% a l’hivern i de l’1% a l’estiu). 

                                                           
1 Extreta del document Condiciones Climáticas Exteriores de Proyecto de l’IDAE 
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III.4.1 Càrregues de calefacció 

S’usarà un mètode de precisió baixa, però vàlid per un habitatge que no necessita grans precisions. Anar a 

buscar més precisió ens comportaria utilitzar mètodes molt avançats i amb ajuda de programes 

informàtics. 

Tenim l’opció d’usar dos mètodes: 

1) Mètode de càrrega per m2 de local, que per vivendes ben aïllades es considera 100 W/m2. 

2) Mètode de càrrega simple sense condicions exterior, basat en una fulla de càlcul. 

S’utilitzarà aquest segon mètode, més acurat i en el qual es tindran en compte pel càlcul de calefacció:  

1) Les pèrdues per transmissió a través dels murs i tancaments. 

2) Les pèrdues degudes a la ventilació.  

No es tenen en compte aportacions com: 

1) Radiació solar. 

2) Metabolisme humà i animals. 

3) Màquines, il· luminació i elements que puguin desprendre calor. 

Degut a que no es tindran en compte aquestes aportacions de calor (radiació solar, metabolisme...) ens 

trobarem pel costat de la seguretat. 

Pel que fa a la humitat relativa, per la calefacció és poc important. És rellevant en el cas de controlar i 

evitar condensacions, però això ja s’estudia en altres punts (LIDER, aïllament canonades...). 

Amb aquest segon mètode, amb fulla de càlcul, es calcularan les pèrdues per transmissió i ventilació a les 

diferents estances. Ens permetrà tenir una estimació de la calor per hora que es perdrà a cada espais de 

l’habitatge i d’aquesta manera es podran dissenyar més detalladament les fonts de calor i la potència 

calorífica que s’hauran de subministrar a cada estança i la potència calorífica global del sistema de 

calefacció. 

III.4.1.1 Valors per estances 

III.4.1.1.1 Pèrdues per transmissió 

En primer lloc es realitza un càlcul de les pèrdues per transmissió. Mitjançant els valors dels coeficients 

de transmissió dels murs, terra, sostres, forjats i tancaments (finestres i portes) obtinguts del programa 

LIDER, més una sèrie de coeficients que tenen en compte la orientació de cada mur i tancament i d’un 

coeficient d’intermitència, s’obtenen els valors de càrrega tèrmica necessària per compensar les pèrdues a 

cada estança degut a la transmissió a través dels murs i tancaments. 

Fórmula utilitzada: 

� = �� · �� · � · � · (���� − ����) 

On:  
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Q = Càrrega tèrmica per transmissió (kcal/h) 

C0 = Coeficient d’orientació del mur: 

Nord = 1,15 

Sud = 1 

Est = 1,1 

Oest = 1,05 

Ci = Coeficient d’intermitència. Usarem 1,1 

K = Coeficient global de transmissió de calor del mur � !"# ℎ · %� · º�' ( 
La fórmula que s’utilitza per calcular el coeficient global de transmissió de calor del mur és la 

següent: 

� = 1
∑+,

= 1
-
./
+ ∑ �0

10
+ -

.0

 

En la qual els valors: 

1/he = Resistència tèrmica superficial per convecció de l’aire exterior, (m·K/W). Segons el 

CTE s’agafa un valor de 0,04 m·K/W 

1/hi = Resistència tèrmica superficial per convecció de l’aire interior, (m·K/W). Segons el 

CTE s’agafa un valor de 0,13 m·K/W 

ei = Espessor de cada element que conforma el tancament (m) 

λi = Coeficient de conductivitat tèrmica de cada element que conforma el tancament. 

(W/m·K) 

Aquests coeficients K, ja ens vindran donats pel programa LIDER, que ho calcula 

automàticament per cada element del mur, el seu espessor i pels coeficients tèrmics de 

convecció. 

S = Superfície del mur exposada a la diferència de temperatures en m2 

Tint = Temperatura projectada en el local calefactat (ºC) 

Text = Temperatura exterior o d’un local no calefactat (ºC) 

S’obtenen les següents càrregues tèrmiques per les diferents estances. S’ha de dir que els valors obtinguts 

estan agafats en excés, ja que s’ha optat per utilitzar el perímetre exterior i no l’interior del mur en el 

càlcul de les superfícies de murs, sostres, terres...  
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Estança Qtransmissió (kcal/h) 

Planta baixa 

Menjador/cuina/sala estar 1254,7 

Rebedor 253,7 

Lavabo planta baixa 181,5 

Planta primera 

Habitació individual (Est) 443,9 

Quarto planxar 181,3 

Habitació doble 326,7 

Habitació individual (Oest) 422,6 

Quarto de bany planta primera 54,9 

Passadís plant primera i escala 312,6 

Taula 7. Valors de pèrdues de transmissió en kcal/h per calefacció. 

III.4.1.1.2 Pèrdues per ventilació 

En segon lloc es calcula l’aportació de calor que farà falta per escalfar l’aportació d’aire de ventilació 

exterior degut a les renovacions horàries de les estances. Les estances en les quals l’aportació d’aire de 

ventilació prové d’un espai climatitzat previ o s’extreu aquest cap a l’exterior no suposarà cap càrrega 

tèrmica, ja que aquest aire vindrà escalfat de l’estança anterior. 

El valor de renovacions horàries de l’aire ens ve donat pel DB-HS 3 del CTE i es correspon a 0,85 

renovacions per hora. 

Pel càlcul de calefacció només es tindrà en compte la càrrega de calor sensible de l’aire exterior, ja que a 

l’instal· lar-se un sistema de terra radiant no hi ha la opció d’afegir humitat a l’aire. Això pot suposar un 

problema, ja que un aire amb un factor d’humitat relativa elevat a una temperatura de -3,6 ºC (com tenim 

en el nostre cas) pot suposar un nivell d’humitat molt baix a una temperatura de consigna de 22 ºC. De 

totes maneres, no deixa de ser veritat que pràcticament tota la pèrdua d’humitat queda compensada per la 

generació d’humitat interna de les persones i objectes que hi puguem tenir. De manera que es considerarà 

un mètode vàlid i alhora ens estalviarem dissenyar un sistema de control d’humitat a l’ambient. 

Per calcular el valor de la càrrega tèrmica de ventilació s’usarà la següent expressió (seria més exacte 

utilitzar un càlcul mitjançant entalpies a partir de les dades obtingudes d’un diagrama psicromètric, però 

després de comparar els dos sistemes a les fulles de càlcul, els valors no difereixen significativament): 

�2���,3��3 = 4 · 5 · 0,29 · (���� − ����) 

On: 

V = Volum del local a calefactar (m3) 

N = Número de renovacions hora (1/h). S’agafarà el valor obtingut al DB-HS 3 que és 0,85.  

0,29 = Calor específic de l’aire en base el volum � !"# %7 · º�' ( 
Tint = Temperatura projectada en el local calefactat (ºC) 

Text = Temperatura exterior o d’un local no calefactat (ºC) 
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Estança Qventilació (kcal/h) 

Planta baixa 

Menjador/cuina/sala estar 801,8 

Planta primera 

Habitació individual (Est) 133,6 

Quarto planxar 133,6 

Habitació doble 267,3 

Habitació individual (Oest) 133,6 

Taula 8. Pèrdues per ventilació en kcal/h per calefacció. 

III.4.1.1.3 Pèrdues totals 

La potència calorífica màxima que s’haurà d’aportar per donar cobertura a un nivell percentil del 99% a 

l’hivern, serà la suma de les pèrdues per ventilació i transmissió: 

Estança QTotal (kcal/h) 

Planta baixa 

Menjador/cuina/sala estar 2056,5 

Rebedor 253,7 

Lavabo planta baixa 181,5 

Planta primera 

Habitació individual (Est) 577,6 

Quarto planxar 314,9 

Habitació doble 594 

Habitació individual (Oest) 556,2 

Quarto de bany planta primera 54,9 

Passadís plant primera i escala 312,6 

Taula 9. Pèrdues totals en kcal/h per calefacció. 

III.4.1.2 Valor global de calefacció 

El valor global que s’obté sumant totes les demandes tèrmiques serà de 4901,8 kcal/h o el que és el 

mateix, la potència del sistema de calefacció haurà de ser de com a mínim 5700,8 W sense tenir en 

compte les pèrdues que es puguin produir en el transport i els rendiments que s’hauran d’afegir per 

calcular el total d’aportació de calor. 

De manera que amb una sistema de calefacció que sigui capaç d’aportar les 4901,8 kcal/h (òbviament 

repartides correctament per la demanda de cada estança) es podrà assegurar que el 99% del temps a 

l’hivern la temperatura de l’interior de l’habitatge serà de 22ºC. 

Per tenir en compte les pèrdues es considerarà vàlid un 5% de pèrdues en el transport i emissió del calor, 

de manera que la potència tèrmica del sistema de calefacció haurà de ser com a mínim de: 

Potència tèrmica del sistema de calefacció = 5985,8 W ≈ 6000 W 
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III.4.2 Càrregues d’ACS 

A la hora de dimensionar la caldera també s’ha de tenir en compte la càrrega tèrmica per escalfar l’aigua 

potable de l’habitatge.  

III.4.2.1 Consum d’ACS 

Aplicant els valors que exigeix el DB-HS 4, la temperatura de l’aigua calenta sanitària per l’habitatge ha 

d’estar entre 50 i 65ºC, agafant pel càlcul una temperatura de 60ºC. 

A més d’això, es suposarà que el consum en litres d’ACS/dia per persona a 60ºC és de 301 l/dia, de 

manera que el consum total, suposant que l’habitatge és de 4 persones serà de 120 l/dia d’ACS a 60ºC. 

A partir d’aquestes dades es realitzarà l’estudi de la potència calorífica necessària. 

Les temperatures de la xarxa d’aigua potable que es tenen per la població de Girona, que suposarem 

semblant pel poble de Verges en funció del mes són les següents: 

Mes Txarxa (ºC) ∆T (ºC) = Tservei - Txarxa 

Gener 6 54 

Febrer 7 53 

Març 9 51 

Abril 11 49 

Maig 12 48 

Juny 13 47 

Juliol 14 46 

Agost 13 47 

Setembre 12 48 

Octubre 11 49 

Novembre 9 51 

Desembre 6 54 

Mitjana 10 50 

Taula 10. Valors de temperatura de l'aigua de la xarxa a la ciutat de Girona per cada mes. 

La calor necessària per obtenir ACS acumulada a una temperatura de 60ºC serà: 

� = 4 · 8 · !� · ∆� 

On:  

Q = Quantitat de calor necessària expressada en kcal. 

V = Volum diari de consum expressat en litres 

δ = Densitat de l’aigua (1 kg/l com a valor de referència) 

ce = Calor específica de l’aigua (1 kcal/kg ºC) 

∆T = Increment de temperatura expressat en ºC 

                                                           
1 Segons el nou DB-HE 4, aprovat el 12/09/2013 s’hauria de considerar 28 l/dia per persona. 
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Mes Gen Feb Mar Abr Mai Jun 

Vol. ACS 120 l/dia 

Tservei 60ºC 

Txarxa 6ºC 7ºC 9ºC 11ºC 12ºC 13ºC 

∆T 54ºC 53ºC 51ºC 49ºC 48ºC 47ºC 

Energia  

Kcal/dia 6480 6360 6120 5880 5760 5640 

MJ/dia 27 26,5 25,5 24,5 24 23,5 

kWh/dia 7,53 7,40 7,12 6,84 6,70 6,56 

 

Mes Jul Ago Set Oct Nov Des 

Vol. ACS 120 l/dia 

Tservei 60ºC 

Txarxa 14ºC 13ºC 12ºC 11ºC 9ºC 6ºC 

∆T 46ºC 47ºC 48ºC 49ºC 51ºC 54ºC 

Energia  

Kcal/dia 5520 5640 5760 5880 6120 6480 

MJ/dia 23 23,5 24 24,5 25,5 27 

kWh/dia 6,42 6,56 6,70 6,84 7,12 7,53 

Taula 11. Energia necessària per escalfar l'ACS per cada mes de l'any. 

De manera que pels mesos més desfavorables (gener i desembre), es necessitarà una energia de 7,53 

kWh/dia per tal de donar cobertura a la càrrega tèrmica d’ACS. Aquesta energia es correspon a una 

potència calorífica de aproximadament 315 W funcionant constantment tot el dia.  

A l’estudi de la instal· lació d’ACS, segons la fitxa tècnica de l’acumulador que es preveu instal· lar 

(Junkers SL135-3E de 135 litres), s’indica que la pèrdua d’energia tèrmica és de 1,34 kWh/dia. Sumant 

aquests 1,34 kWh/dia de pèrdues s’obté que la càrrega tèrmica necessària total serà de 8,87 kWh/dia, que 

es correspon a 369,58 W. 

Càrrega tèrmica més desfavorable ACS = 369,58 W ≈ 400 W. 

III.4.3 Càrrega tèrmica ACS + calefacció 

La càrrega tèrmica total, sumant calefacció i ACS, més desfavorable que es podrà arribar a tenir durant 

l’any serà de: 

Càrrega tèrmica calefacció = 6000 W 

Càrrega tèrmica ACS (4 persones a 60ºC) = 400 W 

Carrega tèrmica total = 6400 W 

Amb aquesta càrrega tèrmica es buscarà la caldera que haurà de proporcionar la potència calorífica. En 

realitat, la caldera gairebé mai haurà de funcionar proporcionant aquesta càrrega tèrmica, ja que és pel cas 

més desfavorable, però em de ser capaços de que en cas que s’arribi a aquesta necessitat sigui capaç de 

proporcionar-la.  
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III.4.4 Càrregues de refrigeració 

En el càlcul de refrigeració es tindran en compte més variables que en el de calefacció. En primer lloc, 

s’ha de tenir en compte que a la refrigeració s’hauran de calcular dos termes, el calor sensible i el calor 

latent, que en aquest cas sí que té importància, ja que l’aire exterior quan es refreda augmenta el seu nivell 

d’humitat relativa, amb la possibilitat d’augmentar el malestar de les persones i que es formin 

condensacions. 

Els guanys de calor sensible ens vindran produïts per: 

1) Guanys per radiació solar a través de les finestres. 

2) Transmissió de calor a través dels tancaments i murs. 

3) Generació de calor intern a dins el recinte. 

4) Ventilació. 

Pel que fa al calor latent: 

1) Generació de calor intern del recinte. 

2) Ventilació. 

III.4.4.1 Paràmetres usats pel càlcul 

Segons el RITE, les condicions interiors de la vivenda que s’adoptaran seran de: 

Temperatura interior = 24ºC 

Humitat relativa = 55% 

Es realitzaran els càlculs per les condicions externes més desfavorables per tal que la instal· lació de 

refrigeració sigui capaç de donar cobertura a tot el ventall de possibilitats de temperatura i humitat. En 

condicions més favorables, el sistema de control s’encarregarà de modular el nivell de potència. 

Les condicions externes que s’agafaran seran per donar cobertura a un percentil del 0,4% (valor anual que 

és equivalent a l’1% estacional). 

1) Temperatura seca que s’aplicarà serà de Tseca (0,4%) = 34,1ºC. 

2) Temperatura humida coincident que s’aplicarà serà de Thumida (0,4%) = 21,8ºC. 

3) Oscil· lació mitjana diària serà OMDR = 17,2ºC. 

4) Oscil· lació mitjana anual serà OMA = Tseca (99,6%) - Tseca (0,4%) = -3,1 (dels valors de l’IDAE) – 

34,1 = 37,2ºC. 

Pel que fa a la insolació s’agafaran les dades del Manual de Aire Acondicionado de Carrier, document 

altament utilitzat i típicament reconegut en el càlcul de sistemes de refrigeració per aire condicionat. 

El número de façanes amb diferents orientacions serà de 3, ja que la quarta (orientació sud) hi haurà la 

casa veïna adossada. Tot i que hi ha obstacles exteriors que poden interferir en la radiació solar, no es 

consideraran per obtenir un major factor de seguretat. 
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III.4.4.2 Guanys per radiació solar a través de les finestres 

Com s’ha dit s’adoptaran els valors d’insolació que es poden trobar al Manual del Aire Acondicionado de 

Carrier. En aquest manual s’ofereixen unes taules amb els guanys tèrmics degut a la radiació directa i la 

difusa a través d’un vidre senzill per diferents latituds i orientacions dels tancaments. En el nostre cas, per 

la latitud de Verges, s’agafaran els valors de la taula de latitud 40º. A més dels guanys provocats 

directament per la radiació també es té en compte la radiació absorbida pel vidre que llavors es transmet 

per convecció al local. 

Els valors de la taula s’han calculat amb les següents hipòtesis: 

1) Superfície vidriada igual al 85% de la secció de la obertura de la paret, de manera que el 15% restant 

representarà el marc. En cas de marc metàl· lic o sense marc, s’aplicarà un coeficient de 1,17 a la 

fórmula de càlcul. No serà el cas, ja que es suposarà que el marc, tot i ser metàl· lic (alumini) tindrà 

ruptura de pont tèrmic, de manera que s’aplicarà un coeficient de 1. 

2) Atmosfera neta. 

3) Alçada de 0 metres. 

4) Punt de rosada (PR) de 19,5ºC al nivell del mar (35ºC termòmetre sec i 24ºC termòmetre humit). 

En cas que aquestes hipòtesis no coincidissin amb les condicions del projecte es proporcionen coeficients 

de correcció, però en el nostre cas es consideraran correctes. 

S’usarà la fórmula següent, que suposa que només es genera guany de calor sensible: 

��:,3;< = + · � · =- · =� · =7 · => 

On: 

Qrad,sol = Guany per la radiació solar a través de les finestres (kcal/h) 

R = Aportació de radiació solar que travessa un vidre senzill en kcal/h·m2 de finestra 

S = Superfície de finestres de façana. 

f1 = Factor corrector adimensional degut al marc de la finestra: 

Sense marc o metàl· lic = 1,17 

Amb marc de plàstic o fusta = 1 (serà el coeficient aplicat,degut a que tindrà ruptura de pont 

tèrmic) 

f2 = Factor corrector adimensional degut a l’espessor del vidre: 

 Vidre simple = 1 

 Vidre doble = 0,9 (valors estàndards) 

Vidre Guardian Sun (6 mm / 16 mm aire / 6 mm) = factor solar de 0,42 (és el valor que 

s’adoptarà, ja que es preveu que a la rehabilitació s’instal· li aquest vidre de baixa emissivitat o 

un d’equivalent). 

f3 = Factor corrector adimensional degut al color del vidre: 

 Transparent = 1 (s’agafarà aquest factor). 

 Color clar = 0,8 

 Color fosc = 0,5 
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f4 = Factor corrector adimensional degut a la persiana de la finestra: 

 Si no té persiana = 1 

 Persiana interior = 0,65 

 Persiana exterior = 0,15 

Es suposarà que a les habitacions hi haurà cortines interiors de color mig (ni fosc ni clar) amb lo qual 

aplicarem un factor de 0,65 (podria ser menys per vidres de baixa emissivitat, segons els coeficients de 

Carrier, però ens conformem amb aquest per donar cert valor de seguretat en el cas que no estiguin del tot 

tancades, siguin més clares...). 

El càlcul es farà sense suposar persiana exterior, tot i que en principi se n’instal· laran, que en cas d’estar 

tancades suposarien una disminució molt elevada de la radiació solar (aquesta disminució quedaria 

compensada en part amb el guany intern degut a les lluminàries que s’haurien d’encendre, tot i que 

segurament no serien tan elevades). 

Es tindran en compte les orientacions de les façanes per trobar quines són les aportacions solar a través 

dels vidres. Això generarà una sèrie de valors depenent del mes de càlcul i de la hora solar. L’equació 

s’aplicarà a cada valor de la taula d’aportacions solars a través de vidre senzill. Això provocarà que es 

generi una matriu de valors en funció del mes i de la hora solar que s’haurà de relacionar amb els altres 

valors de guanys per trobar el valor màxim. 

El sistema de climatització serà comú per tota la vivenda, de manera que es calcularan els guanys màxims 

degut a radiació solar en el conjunt de les estances i no per cada estança. No es tindran en compte 

possibles ombres exteriors per simplificar càlculs. 

Els valors de superfícies vidriades per cada orientació són les següents: 

Estança Orientació Tancaments S (m2) f1 f2 f3 f4 

Menjador, 
cuina, 

sala estar 

Nord finestra 1 1 0,42 1 1 

Nord finestra 1 1 0,42 1 1 

Nord finestra 2,34 1 0,42 1 0,65 

Oest finestra 2,34 1 0,42 1 0,65 

Rebedor Est finestra 0,48 1 0,42 1 1 

Lavabo P.B. Est finestra 0,48 1 0,42 1 1 

Hab. Ind. Est Est finestra 1,69 1 0,42 1 0,65 

Quarto planxar Nord finestra 1,69 1 0,42 1 0,65 

Hab. doble Nord finestra 1,69 1 0,42 1 0,65 

Hab. ind. oest Oest finestra 1,54 1 0,42 1 0,65 

Passadís/esc Est finestra 0,45 1 0,42 1 1 

Taula 12. Taula de superfícies de finestres i factors de correcció adoptats. 

Adoptant els valors de correcció mencionats i segons les dades de radiació solar a latitud 40º del Manual 

de Aire Acondicionado de Carrier, els valors màxims de guany per radiació solar són els següents (es fa 

un càlcul pel dia més desfavorable de cada mes): 
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Dia i mes Hora solar Guany per radiació solar (kcal/h) 

21 de juny 17 619,96 

22 de juliol/21 de maig 17 581,53 

24 d’agost/20 abril 16 565,21 

22 de setembre/22 de març 16 510,86 

23 d’octubre/20 de febrer 15 442,84 

21 de novembre/21 de gener 15 352,70 

22 de desembre 15 302,09 

Taula 13. Guanys d'energia tèrmica màxima per radiació solar en kcal/h. 

Aquests valors de radiació es sumaran als que s’obtinguin en el càlcul dels guanys per transmissió, 

ventilació, ocupació... que es calculen al full de càlcul per cada dia representatiu de cada mes per tal de 

trobar el valor global màxim. 

III.4.4.3 Guanys per transmissió a través dels murs 

Els guanys per transmissió de calor a través dels murs es calcularà a la hora de màxim flux tèrmic, que 

dependrà no només de la temperatura exterior i interior, sinó del calor absorbit pel mur durant les hores de 

radiació solar. Per tenir en compte aquest factor s’utilitza un concepte empíric anomenat Diferència 

Equivalent de Temperatura (DET). Aquest concepte té en compte els diferents tipus de murs, la orientació 

i la latitud de l’edifici. 

La fórmula que s’utilitzarà serà: 

����3 = � · � · ?@� 

Qtrans = Càrrega tèrmica de transmissió (kcal/h) 

K = Coeficient global de transmissió de calor del mur (kcal/h·m2·ºC) 

S = Superfície del mur exposada a la diferència de temperatura en m2. 

DET = Diferència de temperatures, corregida segons la orientació del mur, pes i latitud. 

Per trobar la DET s’utilitzaran els valors del Manual de Aire Acondicionado de Carrier. En el manual es 

parteix d’una taula on es donen els valors de la DET en funció de la massa del mur (amb la qual es té en 

compte la capacitat d’acumular calor), la orientació i la hora solar, tant per les parets com pels sostres o 

teulada. Els valors de la taula estan agafats per murs foscos, una temperatura exterior de 35ºC, una 

temperatura interior de 27ºC, una variació de temperatura exterior en un dia pel mes de juliol de 11ºC i 

per una latitud de 40º. Pel cas de l’habitatge d’estudi només coincideix amb aquests valors la latitud, de 

manera que s’apliquen una sèrie de factors correctors per adaptar-los a les nostres condicions, que són, 

pel mes de juliol: 

Tseca exterior = 34,1ºC 

Tinterior = 24ºC 

OMDR (Oscil· lació Mitjana Diària) = 17,2ºC 

Aquesta correcció es realitzarà a més de pel mes de juliol, per cada mes i la fórmula que s’utilitzarà és: 
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∆TB = a + ∆TBD + b · RD
RG

· (∆TBG − ∆TBD) 

On: 

∆Te = Diferència Equivalent Temperatura Corregida 

a = Correcció proporcionada per una taula de correccions en funció de la OMDR i la diferència entre 

la temperatura exterior a cada mes a les 15h i la interior. 

∆Tes = Diferència Equivalent de Temperatura a la hora considerada per la paret a la ombra. 

∆Tem = Diferència Equivalent de Temperatura a la hora considerada per la paret al sol. 

b = Coeficient que considera el color de la cara exterior de la paret: 

 b = 1 per parets de color fosc (blau fosc, vermell fosc, marró fosc...) 

 b = 0,78 per parets de color mig (verd, blau o gris clar) 

 b = 0,55 per parets de color clar (blanc, crema...) 

Rs = Màxima insolació, corresponent al mes i latitud suposats per la orientació de la paret. 

Rm = Màxima insolació, corresponent al juliol a 40º per la orientació de la paret. 

En el cas que la paret estigui a la ombra: 

∆TB = a + ∆TBD 		→ 		 ∆��3 = ∆��� 

Amb aquestes fórmules i mitjançant la fulla de càlcul es troben totes les DET en funció de la massa dels 

murs que componen l’habitatge, si estan al sol, a la ombra i en funció del color. Pel color s’ha adoptat que 

els murs són de color clar i la teulada de color fosc. Pel que fa a aquest últim, al ser ventilat i haver-hi la 

cambra entre la teulada i el sostre aïllat es permet agafar el 0,75 del valor de les taules. 

Un cop obtingut aquests valors per cada mes (realment s’agafa de març a novembre), s’aplicarà la 

fórmula pel càlcul dels guanys tèrmics. 

S’adoptaran les següents consideracions a la fulla de càlcul: 

1) El valor de DET de la paret en contacte amb un local no climatitzat s’agafa com si fos sempre a 

l’ombra. 

2) El valor de DET per les parets en contacte amb locals climatitzats (veïns) s’agafa com a zero, ja que 

el gradient de temperatures serà de 0 (suposarem que la temperatura serà la mateixa que a 

l’habitatge). 

3) El terra no es té en compte. En general hauria de ser sempre inferior a la temperatura interior a les 

hores de màxima càrrega, però es suposa que l’efecte refrigerant d’aquest serà poc important degut a 

que l’aire calent es mantindria a la part superior de l’habitatge. 

4) Alguna paret coberta pel terrat i encarada a sud es considera a la ombra, ja que a hores de màxima 

radiació al sud és quan el sol està alt i la teulada li faria ombra. 
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S’obtenen els següents valors: 

Mes QT per trans. màx (kcal/h) Hora Solar Coincident 

Març 119,26 18 

Abril 266,88 18 

Maig 431,92 18 

Juny 519,58 18 

Juliol 544,53 18 

Agost 526,18 18 

Setembre 408,19 18 

Octubre 230,89 18 

Novembre -2,24 18 

Taula 14. Guanys d’energia tèrmica màxima per transmissió als tancaments opacs i la hora en que es produeixen. 

III.4.4.4 Guanys per transmissió a través dels tancaments translúcids 

Els guanys per transmissió de calor a través dels tancaments translúcids són els guanys degut a la 

diferència de temperatura exterior i interior a través de finestres. Tot i això en el nostre cas també si 

inclouran les portes, degut a que per la poca massa que tenen s’aplicarà la simplificació que no acumulen 

calor, a més que es troben en llocs amb ombra. Aquests tancaments translúcids (finestres i portes) només 

tenen en compte el calor intern i extern instantani, ja que el possible calor acumulat a les finestres i vidres 

ja està inclòs al càlcul per càrregues de radiació. Òbviament si es tinguessin en compte els porticons o 

persianes, els valors de guanys disminuirien degut a l’augment de la resistència tèrmica. 

La fórmula que s’utilitzarà serà:  

����3,���3 = � · � · ∆� 

Qtrans,trans = Càrrega tèrmica de transmissió als tancaments translúcids (kcal/h) 

K = Coeficient global de transmissió de calor del tancament (kcal/h·m2·ºC) 

S = Superfície del tancament exposada a la diferència de temperatura en m2. 

∆T = Diferència de temperatures (exterior – interior). 

Pel que fa a la porta que dóna a la sala de màquines, s’adopta com a temperatura el valor del DET de 

temperatures a la ombra (tot i que això implica un error degut a que la massa de la porta no és ni de bon 

tros la de la paret). 

S’obtenen els següents resultats de càrrega tèrmica màxima per mes i hora solar: 
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Mes QT per trans. màx (kcal/h) Hora Solar Coincident 

Març 123,58 15 

Abril 195,50 15 

Maig 296,12 15 

Juny 355,86 15 

Juliol 375,15 15 

Agost 375,15 15 

Setembre 309,51 15 

Octubre 240,48 15 

Novembre 101,78 15 

Taula 15. Guanys d’energia tèrmica màxima per transmissió als tancaments translúcids i la hora en que es produeixen. 

III.4.4.5 Guanys per ventilació 

El cabal de ventilació ens ve donat pel DB-HS 3 del CTE. Depenent de la temperatura exterior i de la 

humitat exterior ens produirà una càrrega tèrmica que l’aire condicionat s’haurà d’encarregar de refredar 

per introduir-la a la temperatura i humitat interna adequada. Degut a que s’haurà d’encarregar de la 

disminució de temperatura i alhora de la disminució d’humitat per mantenir un percentatge del 55% 

d’humitat relativa a l’interior, es tindrà en compte la temperatura seca exterior i la humitat exterior. 

III.4.4.5.1 Càrrega de ventilació sensible 

Per calcular el valor de la càrrega tèrmica de ventilació sensible s’usarà la següent expressió (seria més 

exacte utilitzar un càlcul mitjançant entalpies a partir de les dades obtingudes d’un diagrama psicromètric, 

però els valors no difereixen molt): 

�2���,3��3 = 4 · 5 · 0,29 · (���� − ����) 

On: 

V = Volum del local a calefactar (m3) 

N = Número de renovacions hora (1/h). S’agafarà el valor obtingut al DB-HS 3 que és 0,85. 

0,29 = Calor específic de l’aire en base el volum � !"# %7 · º�' ( 
Tint = Temperatura projectada en el local calefactat (ºC) 

Text = Temperatura exterior o d’un local no calefactat (ºC) 

Els valors màxims obtinguts són: 
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Mes QT vent sens. màx (kcal/h) Hora Solar Coincident 

Març 206,023 15 

Abril 312,365 15 

Maig 462,116 15 

Juny 551,232 15 

Juliol 579,942 15 

Agost 579,942 15 

Setembre 481,409 15 

Octubre 379,891 15 

Novembre 173,408 15 

Taula 16. Guanys d’energia tèrmica sensible màxima per ventilació i la hora en que es produeixen. 

III.4.4.5.2 Càrrega de ventilació latent 

Pel que fa al valor de càrrega tèrmica per ventilació latent, s’utilitzarà la fórmula següent (seria més 

exacte utilitzar un càlcul mitjançant entalpies a partir de les dades obtingudes d’un diagrama psicromètric, 

però els valors no difereixen molt i en qualsevol cas es troben pel costat de la seguretat): 

�2���,<���� = 4 · 5 · 0,72 · (K��� − K���) 

On: 

V = Volum del local a calefactar (m3) 

N = Número de renovacions hora (1/h). S’agafarà el valor obtingut al DB-HS 3 que és 0,85. 

0,72 = Producte de la densitat estàndard de l'aire (1,2 kg/m3) pel calor latent de vaporització de 

l'aigua (0,6 kcal/g). En realitat és un valor una mica en excés (costat de la seguretat) �kcal m7 · ºC' ( 
wint = Humitat absoluta a l'ambient interior (g aigua/kg aire). 

wext = Humitat absoluta a l'ambient exterior (g aigua/kg aire). 

Per un valor de HR del 55% i una temperatura seca interior de 24ºC, el valor de wint = 10,24 gH2O/kg aire. 

Per trobar els valors màxims, s’han buscat els nivells d’humitat per cada mes i hora solar exteriors al full 

de càlcul i mitjançant un àbac psicromètric. 

Els valors màxims obtinguts són: 

Mes QT vent lat. màx (kcal/h) Hora Solar Coincident 

Març 89,813 24 

Abril 121,176 8 / 24 

Maig 62,726 8 

Juny 268,013 12 

Juliol 239,501 12 

Agost 238,075 12 

Setembre 242,352 8 / 12 

Octubre 71,280 8 / 24 

Novembre 65,578 8 

Taula 17. Guanys d’energia tèrmica latent màxima per ventilació i la hora en que es produeixen. 
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III.4.4.6 Guanys per càrregues internes 

Les càrregues internes a l’habitatge són les produïdes per les persones, les màquines, les lluminàries... 

Les càrregues que aporten les persones dependran del metabolisme de cada una i de l’activitat que 

realitza. De totes maneres hi ha una sèrie de valors mitjans tabulats segons l’activitat. Pel cas d’aquest 

treball s’aplicaran els valors obtinguts del Manual del Aire Acondicionado de Carrier, amb els següents 

valors: 

Qsensible =  61 kcal/h persona 

Qlatent =  52 kcal/h persona 

Són valors típics per activitats similars a empleats d’una oficina que està a una temperatura de 24ºC, en 

els quals de tant en tant es camina, però en general s’està realitzant una activitat en repòs. 

Es considera que a l’habitatge, com a valor màxim (estàndard, no en condicions excepcionals), el número 

d’ocupants serà de 4. 

De manera que els guanys per calor sensible i latent degut a les càrregues internes de les persones serà: 

Qsensible = 244 kcal/h 

Qlatent = 208 kcal/h 

Aquests valors no dependran del mes, ja que són constants. 

Pel que fa a les lluminàries i a les màquines no es tenen en compte. Pel cas de les lluminàries, perquè 

quan els guanys són més elevats ja es disposa de suficient llum exterior i en cas de tancar-se persianes o 

porticons i ser necessària llum artificial, la disminució d’aportació de càrrega tèrmica per radiació ja 

compensarà la de la il· luminació. Per altra banda, la de màquines es tindrà en compte aplicant un marge 

d’augment del valor final del 10%, ja que és difícil quantificar amb exactitud els valors que poden 

aportar, degut a la seva intermitència d’ús en un habitatge i la inexactitud de simultaneïtats que es poden 

produir. 

III.4.4.7 Guanys totals 

Sumant els valors de les càrregues pels diferents mesos i hores en una matriu en el full de càlcul 

s’obtenen com a resultat els següents valors màxims: 

Càrrega Kcal/h Amb marge 10% Mes Hora solar 

Sensible màxima 2218,47 2440,32 

Juliol 16 Latent coincident 410,44 451,48 

Total 2628,91 2891,8 

Latent màxima 476,01 523,61 

Juny 12 Sensible coincident 1132,37 1245,60 

Total 1608,38 1769,22 

 

Q màxima 2628,91 2891,8   

Taula 18. Guanys d’energia tèrmica global màxima i mes i hora en que es produeixen. 
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El valor de càrrega tèrmica màxima que s’haurà de fer front amb el sistema de refrigeració serà de 2891,8 

kcal/h. D’aquests, 451,48 kcal/h corresponen a calor latent que s’haurà d’eliminar (humitat que s’haurà 

d’extreure) i 2440,32 kcal/h a calor sensible. Tot i això, la bateria de refrigeració haurà de ser capaç 

d’eliminar una quantitat màxima de 523,61 kcal/h de calor latent en moments de càrrega no màxima, ja 

que podem arribar a aquest valor màxim d’humitat. De manera que, la màquina de refrigeració, sense 

tenir en compte les pèrdues i els rendiments, haurà de ser capaç de cobrir una potència tèrmica de 

refrigeració global (suma de sensible i latent) de 3363,16 W, amb màxims de: 

Calor sensible màxim = 2838,1 W 

Calor latent màxim = 608,96 W 

Valor màxim combinat = 3363,16 W 
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ANNEX IV. SISTEMA DE CALEFACCIÓ PER TERRA 
RADIANT 

IV.1 DISSENY 

IV.1.1 Consideracions d’inici pel disseny de la instal·lació 

En el disseny del terra radiant de l’habitatge es tenen en compte i es parteix de les següents premisses: 

1) La temperatura de l’aigua d’impulsió estarà entorn els 40ºC. (entre 35 i 45ºC) 

2) S’utilitzaran tubs de polietilè reticulat. 

3) Es cobriran els tubs amb un morter de ciment especial, encarregat d’absorbir l’energia tèrmica 

dissipada pels tubs i cedir-la al paviment (encarregat alhora de cedir-la a l’ambient per radiació i 

convecció natural). 

4) Per evitar pèrdues cap avall es col· locaran els tubs sobre una capa d’aïllament tèrmic. 

5) Cada circuit emissor partirà d’un col· lector d’alimentació i retorn. En aquests es realitzarà l’equilibrat 

hidràulic i es controlarà el cabal d’impulsió mitjançant capçals electrotèrmics. 

6) La regulació s’encarregarà de regular la impulsió a la temperatura desitjada i controlar de forma 

independent la temperatura ambient de cada zona calefactada. 

IV.1.2 Normativa EN 1264 de disseny 

La normativa que regula el càlcul, el disseny i la instal· lació del terra radiant és la norma EN 1264. El 

procediment de càlcul té en compte moltes variables, com la càrrega tèrmica, el tipus de revestiment, la 

temperatura ambient i de l’aigua, el tipus de morter i el seu gruix, l’aïllament tèrmic... Independentment 

de totes aquestes variables, la normativa, en funció de la temperatura superficial del terra i de la 

temperatura ambient, estableix l’emissió tèrmica del terra radiant amb la fórmula: 

q = 8,92 · RST.� − S�V
-,-

 

On: 

θf.m = Temperatura mitjana de la superfície del terra (ºC) 

θi = Temperatura ambient (ºC) 

θf.m - θi = ∆T 

Per evitar problemes fisiològics (problemes per culpa de temperatura massa elevada a les extremitats 

inferiors) es treballarà en aquest disseny amb una sèrie de valors límits de la temperatura superficial del 

terra, sent 29ºC per les zones de permanència, 35ºC per les zones perifèriques i de 33ºC pels banys. 

Fixant aquests valors com a màxims, s’obté que els valors màxims de potència tèrmica del terra radiant 

podran arribar a: 

Zones de permanència: θf.m = 29ºC, θi = 20ºC → q = 100 W/m2. 

Zones perifèriques: θf.m = 35ºC, θi = 20ºC → q = 175 W/m2. 
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Banys: θf.m = 33ºC, θi = 24ºC → q = 100 W/m2. 

IV.1.3 Característiques dels elements que s’usaran 

IV.1.3.1 Capa d’aïllament 

S’instal· larà una capa aïllant entre el forjat i la massa de ciment tèrmic, les funcions del qual seran: 

1) Reduir la inèrcia tèrmica del sistema, reduint la massa a escalfar. 

2) Evitar que el calor passi de forma incontrolada a un ambient que no ho requereix. 

L’aïllant suposat en el disseny està conformat a la seva cara superior per facilitar la col· locació del tub. 

Serà de la marca Rotex i tindrà les següents característiques: 

Marca Rotex 

Denominació Protect 10 

Altura de l’aïllant 10 mm 

Altura total amb paviment normal (14 x 2) 71 

Altura total amb Estrotherm S (14 x 2) 56 

Retícula de col· locació en angle recta 75/150/225/300 

Retícula de col· locació diagonal 55/110/165/220/275 

Mesura de col· locació 1220 x 1200 

Tipus d’aplicació segons DIN 4108 Part 10 DEO 

Pes de l’espuma - 

Capa d’aïllant acústic PST - 

Capa d’aïllant de PS Aprox. 32 kg/m3 

Làmina recobridora PS 

Pes de la placa 2,5 kg 

Resistència tèrmica 0,29 m2 K/W 

Rigidesa dinàmica (s) - 

Protecció acústica mitjana de millora ∆LW 18 dB 

Càrrega en 2% deformació per recalcat 7 kN/m2 

Classe de protecció contra incendis DIN 4102 B2 

Taula 19. Característiques tècniques de la placa aïllant pel terra radiant. 
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IV.1.3.1.1 Construcció pel forjat entre plantes 

 

Imatge 1. Esquema amb la col·locació de la placa aïllant. 

L’aïllament que es col· locarà sota el Protect 10, de 45 mm, serà XPS expandit amb diòxid de carboni 

CO2. 

IV.1.3.1.2 Construcció pel terra de la planta baixa 

Serà el mateix model però amb un gruix d’aïllament sota la placa Protect 10 de 75 mm, realitzada amb 

XPS expandit amb diòxid de carboni CO2. 

IV.1.3.2 Aïllament perifèric 

El paviment del sistema de calefacció per terra radiant serà flotant evitant la unió fixa amb l’estructura de 

l’obra. De manera què, de manera continua, s’estendrà una banda perimetral aïllant al llarg de tota 

superfície vertical (parets, columnes, bancades...). Cobrirà des de la base del suport fins la superfície del 

terra radiant acabat i permetrà un moviment de la placa de formigó d’uns mm per les dilatacions a més de 

generar un aïllament acústic respecte el forjat i parets. 

Es fixarà perquè no es mogui durant el vessament del ciment. La part superior de la banda perimetral que 

sobresurti per sobre el paviment no es tallarà fins que es completi el revestiment final. 

Segons lo adoptat en aquest disseny estarà constituït per unes tires rígides de poliestirè expandit. 
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Imatge 2. Esquema dels elements del terra radiant. 

IV.1.3.3 Tub transportador/intercanviador 

Sent l’element encarregat de transportar i intercanviar el calor al paviment i a l’ambient, n’existeixen 

diferents tipus segons material i fabricant. En aquest disseny, seguint el fabricant que proporciona les 

plaques d’aïllament inferior al terra radiant (Protect 10), Rotex, s’instal· laran tubs de la mateixa marca.  

Són tubs de PE-XC, estan concebuts per una duració d’us de 50 anys, compleixen les exigències DIN 

16892 i DIN 4726/4729 per tubs de calefacció de PE-X i tenen les següents característiques: 

Dades tècniques de tubs de calefacció Monopex 14 Varioflex 17 

Camp d’aplicació Calef. Terra radiant Calef. Terra radiant 

Diàmetre exterior (mm) 14 17 

Diàmetre interior (mm) 10 13 

Gruix de la paret (mm) 2 2 

Material PE-XC PE-XC 

Capa de bloqueig per difusió EVOH EVOH 

Càrrega tèrmica max. Admesa 90ºC 90ºC 

Càrrega tèrmica curta durada 110ºC 110ºC 

Pressió màxima de func. 7 bar (a 70ºC) 7 bar (a 70ºC) 

Classe de protecció contra incend. B2 B2 

Contingut d’aigua 0,08 l/m 0,13 l/m 

Radi de flexió mínim 70 mm 85 mm 

Longitud màx. Del circuit de calef. 100 m 120 m 

Max. Rendim. Calefactor per circuit 2000 W 3500 W 

Coeficient-expansió longitudinal 0,15 mm/mK 0,15 mm/mmK 

Taula 20. Dades tècniques dels tubs intercanviadors de calor del terra radiant. 
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IV.1.3.3.1 Distància entre tubs (pas) 

El pas o distància entre tubs variarà en funció de la càrrega tèrmica. Des de valors baixos (50 o 75 mm 

segons el tipus d’aïllant) fins a un màxim de 300 mm. Els càlculs s’especifiquen a la norma EN 1264. En 

aquest treball, s’utilitzaran taules del fabricant per fer els càlculs, que ens simplificaran la feina i tenen en 

compte les característiques del material utilitzat. 

IV.1.3.4 Col·lector 

Els diferents circuits formats pels tubs s’uniran a un col· lector d’anada i de retorn. Seguint amb l’ús del 

material de Rotex, l’empresa ofereix el seu propi tipus de col· lector, pot incloure entre 2 i 14 circuits de 

calefacció i està fabricat en plàstic per evitar problemes de corrosió. El col· lector permetrà equipar-lo 

amb diferents elements, com vàlvula de tancament a la sortida, regulador individual d’espais 

electromecànica... Al mòdul de retorn s’instal· larà una vàlvula de regulació fina per regular de forma 

exacte la quantitat d’aigua de calefacció. Els col·lectors es fixaran a un armari de col· lectors. 

Dades tècniques Col·lector – Distribuïdor 

Núm. De circuits de calef. 2 – 14 

Distància connexions de tub 63 mm 

Connexió principal sortida/retorn R 1” interior 

Màxim flux total d’aigua 1600 l/h 

Pressió màxims de funcionament 6 bar 

Temp. Màx. Admesa de l’aigua 90ºC 

Vàlvula de regulació de retorn 16 nivells de reducció 

Possibles connexions de tubs 12, 14, 17 i 18 mm 

Material de mod. Circuit-calefacció Poliamida resistent a l’aigua calenta 

Mesures d’aïllament acústic Fixació muntada sobre goma 

Taula 21. Dades tècniques dels col·lectors del terra radiant. 

 

Imatge 3. Dimensions del col·lector en funció del número de circuits per tal de dimensionar l'armari. 

IV.1.3.5 Regulador de temperatura 

S’instal· larà un sistema de regulació de temperatura, ja que el terra radiant té una estreta relació entre la 

temperatura de l’aigua, de l’ambient interior i de l’exterior. Qualsevol modificació de la temperatura de 

l’aigua pot generar una modificació de l’emissió de calor de la placa radiant del terra.  

S’optarà per un sistema de regulació electrònica dels espais individuals. El sistema de regulació actuarà 

sobre una vàlvula electromecànica que regularà el flux de cada circuit. 



Mesures d’eficiència energètica i implantació d’energia solar fotovoltaica, 
fototèrmica i biomassa en la rehabilitació d’un habitatge adossat ANNEXES 
 

58 

 

IV.1.3.6 Sistema de seguretat 

S’instal· larà un sistema de seguretat que tallarà la circulació de l’aigua en cas que la temperatura 

d’aquesta sobrepassi els 60ºC. Per fer-ho es disposarà d’un termòstat instal· lat a la canonada, regulat a 

60ºC, que pararà la bomba si es sobrepassa aquesta temperatura. S’instal· larà també una vàlvula 

antiretorn que evitarà l’escalfament per gravetat. 

IV.2 DIMENSIONAT 

IV.2.1 Hipòtesis de partida de la instal·lació 

Per realitzar els càlculs de la instal· lació de calefacció de terra radiant s’han utilitzat les guies amb taules i 

gràfics que subministren els diferents fabricants. Aquestes guies estan basades en la norma UNE- EN-

1264-4:2002.  

El dimensionat s’ha realitzat partint de les càrregues tèrmiques per l’habitatge reformat. Es fa un estudi de 

cabals i pèrdua de càrrega de la instal· lació, un esquema de principi i plànols1 on es localitzen els 

col· lectors i els circuits emissors.  

IV.2.1.1 Càrregues tèrmiques dels diferents espais 

Els valors de les càrregues tèrmiques segons l’estudi2 fet per l’habitatge reformat són de: 

Estança QTotal (kcal/h) QTotal (W) 

Planta baixa 

Menjador/cuina/sala estar 2056,5 2391,67 

Rebedor 253,7 295,08 

Lavabo planta baixa 181,5 211,03 

Planta primera 

Habitació individual (Est) 577,6 671,69 

Quarto planxar 314,9 366,27 

Habitació doble 594 690,77 

Habitació individual (Oest) 556,2 646,86 

Quarto de bany planta primera 54,9 63,83 

Passadís plant primera i escala 312,6 363,55 

TOTAL 4901,77 5700,75 

Taula 22. Valors de càrregues tèrmiques de calefacció. 

Aquests valors no tenen en compte les pèrdues que es puguin produir. 

IV.2.1.2 Localització dels col·lectors 

Els col· lectors es situaran en un lloc centrat respecte a les zones calefactades a les que donen servei. El de 

la planta baixa es situarà sota l’escala i el de la planta primera es situarà al lavabo. 

                                                           
1 Al Plànol 5. Instal· lació de terra radiant, es pot veure l’esquem i els detalls de la instal· lació. 
2 Inclòs a l’Annex III. Càlcul de càrregues tèrmiques. 
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El col· lector de la planta baixa donarà servei a 4 circuits. Un al lavabo de baix, un al rebedor, un a la 

cuina/menjador i l’últim a la sala d’estar. Aquests dos últims tot i ser independents donaran servei al 

mateix espai, ja que no existeix una barrera física entre ells, però per la seves dimensions es dividirà en 

dos circuits. 

Pel que fa al col· lector de la planta primera, donarà servei a 6 circuits. Un al lavabo de dalt, un al passadís 

i un a cada habitació i la sala de planxar. 

Ambdós col· lectors estaran dins els seus respectius armaris. 

IV.2.2 Dimensionat dels circuits 

S’han dissenyat els circuits perquè cada espai estigui calefactat per un circuit independent, excepte el 

menjador/sala d’estar/cuina que es calefactarà amb dos degut a la seva dimensió, a més que gràcies a estar 

separat amb dos es podrà regular millor en el cas que la necessitat a la cuina sigui inferior degut al seu ús 

per culpa del forn o altres càrregues tèrmiques. D’aquesta manera es podrà instal· lar un sistema de 

regulació de temperatura de cada estança independent i mitjançant les vàlvules de regulació de cada 

circuit poder adaptar la càrrega a la demanda.  

Les àrees que es calefactaran tenen les següents dimensions, necessàries pel disseny del terra radiant: 

Estança Superfície (m2) 

Planta baixa 

Menjador/cuina 18,85 

Sala d’estar 26,25 

Rebedor 2,8 

Lavabo planta baixa 3,47 

Planta primera 

Habitació individual (Est) 9,4 

Quarto planxar 5,49 

Habitació doble 10,15 

Habitació individual (Oest) 12,31 

Quarto de bany planta primera 4,48 

Passadís plant primera i escala 6,86 

Taula 23. Superfícies dels diferents espais de l'habitatge rehabilitat. 

Les longituds màximes de cada circuit s’aconsella que no superin els 120 m. Les pèrdues de càrrega es 

calcularan1 amb la següent fórmula: 

?W = X · 191,4 · Z
�

?�
[ 

On: 

G = Cabal (l/h) 

                                                           
1 Extreta del manual Proyecto y realitzación de suelo radiante para calefacción y refrigeración, de 
Giacomini S.P.A. 
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Di = Diàmetre intern del tub (mm) 

L = Longitud del tub (m) 

Dp = Pèrdua de càrrega en mm.c.d.a 

IV.2.2.1 Distribució projectada 

Es dimensiona la instal· lació amb un sistema de distribució dels circuits de retorn invertit, ja que 

d’aquesta manera la distribució de temperatura mitjana superficial serà pràcticament constant. Permet una 

major temperatura superficial i per tant una emissió més gran. La temperatura superficial màxima per 

normativa amb aquesta distribució és de 29ºC i no s’ha de superar una diferència de temperatura de 9ºC 

entre la temperatura mitjana superficial del terra i l’ambient. 

 

Imatge 4. Esquema d'un sistema de distribució de retorn invertit. 

En cas de grans superfícies de vidre, es pot concentrar el pas dels tubs a la proximitat dels vidres, segons 

la EN 1264-3 fins a una amplada de 1 m, admetent una temperatura superficial de fins a un màxim de 

35ºC i una diferència entre la temperatura superficial i ambient de fins a 15ºC. 

S’ha tingut en compte en el dimensionament que tan l’anada com el retorn es mantinguin al màxim 

possible dins d’un salt tèrmic no molt elevat. Quan menor sigui la temperatura de l’aigua, major serà el 

confort i l’economia de gestió del sistema. 

IV.2.2.2 Dimensionament del pas dels tubs 

El càlcul pel dimensionament del terra radiant s’ha realitzat mitjançant gràfics, que en el seu cas han estat 

elaborats sobre la base de les indicacions de la norma EN 1264. 

Es procedeix de la següent manera: 
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1) Determinar mitjançant càlcul, les necessitats tèrmiques, q, en W/m2, sense tenir en compte els fluxos 

de calor cap avall, (que ja es tenen en compte en els càlculs de la difusió del calor). 

2) Si es coneix la temperatura d’anada de l’aigua, i la temperatura interior del local, es localitza el valor 

de ∆Th mitjançant un dels tres gràfics inclosos més endavant en el dimensionament. 

3) Mitjançant els gràfics que relacionen q (W/m2) i ∆Th (K) es localitza el pas necessari. 

4) Si en canvi es coneix el pas T, llavors es determina a través dels gràfics q = f(∆Th) el valor de ∆Th i 

d’aquest es dedueix el valor requerit de la temperatura d’anada de l’aigua. 

∆Th (K) és el següent: 

∆�. =
�4 − �+
ln ,]^,_

,`^,_

 

On:  

TV = Temperatura d’anada en ºC. 

TR = Temperatura de retorn en ºC 

Ta = Temperatura de l’ambient en ºC 

La consigna de temperatura ambient usada en el dimensionament de l’habitatge és de 22ºC a les 

condicions més desfavorables de càrrega tèrmica (percentil 99%).  

Usant els següents gràfics1 es troba el valor de ∆Th i de pas per les diferents estances en funció del 

material del terra que s’instal· larà a cada una. 

Es dimensiona el terra radiant partint de les següents dades inicials: 

Temperatura de l’aigua d’anada = 45ºC 

Temperatura ambient del local = 22ºC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 Extrets del manual Proyecto y realitzación de suelo radiante para calefacción y refrigeración, de 
Giacomini S.P.A. 
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∆Th mitjà logarítmic en funció de la temperatura d’anada de l’aigua per una temperatura ambient de 22ºC 

 

Gràfic 1. ∆Th mitjà logarítmic en funció de la temperatura d'anada de l'aigua del terra radiant. 

Terra de material lític o ceràmic. Emissió tèrmica en funció de ∆Th mitjà logarítmic i pas entre tubs (des 

de 5 cm a 30 cm) 

 

Gràfic 2. Calor emès en W/m2 en funció de l' ∆Th mitjà logarítmic per terra lític o ceràmic. 
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Terra de parquet. Emissió tèrmica en funció de ∆Th mitjà logarítmic i pas entre tubs (des de 5 cm a 30 

cm) 

 

Gràfic 3. Calor emès en W/m2 en funció de l' ∆Th mitjà logarítmic per terra de parquet. 

A partir dels gràfics s’han trobat els següents valors de pas entre tubs per cada estança: 

Estança Material del terra Pas entre tubs (cm) 

Planta baixa 

Menjador/cuina Ceràmic 30 

Sala d’estar Parquet 30 

Rebedor Parquet 7,5 

Lavabo planta baixa Ceràmic 30 

Planta primera 

Habitació individual (Est) Parquet 22,5 

Quarto planxar Parquet 22,5 

Habitació doble Parquet 22,5 

Habitació individual (Oest) Parquet 30 

Quarto de bany planta primera Ceràmic 30 

Passadís plant primera i escala Parquet 30 

Taula 24. Pas entre tubs per cada espai de l'habitatge. 

Segons la fórmula: 

∆�. =
�4 − �+
ln ,]^,_

,`^,_
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La temperatura de retorn serà d’uns 40,2ºC, per tant la diferència de temperatura entre anada i retorn serà 

menor de 5ºC tal i com recomana la norma. 

IV.2.2.3 Cabal d’aigua 

El cabal d’aigua a través d’un circuit de calefacció per terra radiant és funció de la potència tèrmica 

emesa i del salt tèrmic entre la impulsió al circuit i el retorn d’aquest. Es calcula amb la següent fórmula: 

� = % · !W · R���W − ����V	a !"# ℎ⁄ c 

On:  

m = Cabal d’aigua (kg/h) 

cp = Calor específic de l’aigua (1 kcal/kgºC) 

Timp – Tret = Salt tèrmic impulsió – retorn = 4,8ºC 

Treballant amb una fulla de càlcul i els valors de calor de cada estança, s’obtenen els següents cabals 

màssics, volumètrics i velocitat de l’aigua per un tub de 14 mm de diàmetre interior: 

Estança 
Cabal màssic 

(kg/h) 
Cabal volum 

(m3/s) 
Velocitat aigua 

(m/s) 

Planta baixa 

Menjador/cuina/Sala d'estar    

Menjador/cuina 178,628 0,000050 0,322 

Sala d'estar 248,753 0,000069 0,449 

Rebedor 52,724 0,000015 0,095 

Lavabo planta baixa 37,719 0,000010 0,068 

Planta primera 

Habitació individual (Est) 120,037 0,000033 0,217 

Quarto planxar 65,442 0,000018 0,118 

Habitació doble 123,445 0,000034 0,223 

Habitació individual (Oest) 115,589 0,000032 0,209 

Quarto de bany planta primera 11,409 0,000003 0,021 

Passadís plant primera i escala 64,964 0,000018 0,117 

TOTAL 1018,71 0,000283  

Taula 25. Valors de cabal màssic, volumètric i velocitat de l'aigua per cada espai de l'habitatge. 

IV.2.2.4 Pèrdues de càrrega als circuits 

Es comprova que cap circuit superi els 2039 mm.c.d.a. o el que és el mateix 20 kPa. Per garantir-ho 

s’aplica la fórmula que ens ve donada pel fabricant: 

?W = X · 191,4 · Z
�

?�
[ 

On: 

G = Cabal (l/h) 

Di = Diàmetre intern del tub (mm) 
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L = Longitud del tub (m) 

Dp = Pèrdua de càrrega en mm.c.d.a 

S’obtenen els següents resultats per cada circuit: 

Estança Cabal (l/h) 
Pèrdues de càrrega 

(mm.c.d.a.) 
Pèrdues de 

càrrega (kPa) 

Planta baixa 

Menjador/cuina/Sala d'estar    

Menjador/cuina 178,628 549,600 5,392 

Sala d'estar 248,753 1557,987 15,284 

Rebedor 52,724 30,064 0,295 

Lavabo planta baixa 37,719 6,375 0,063 

Planta primera 

Habitació individual (Est) 120,037 230,032 2,257 

Quarto planxar 65,442 28,090 0,276 

Habitació doble 123,445 181,945 1,785 

Habitació individual (Oest) 115,589 154,105 1,512 

Quarto de bany planta primera 11,409 0,354 0,003 

Passadís plant primera i escala 64,964 30,595 0,300 

Taula 26. Pèrdues de càrrega de cada circuit per cada espai de l’habitatge. 

Queda comprovat que a cap circuit es superen els 20 kPa, de manera que garantint i suposant que la 

bomba donarà servei a una pèrdua de càrrega de 20 kPa (sense tenir en compte les pèrdues de càrrega 

generades a muntants i distribuïdors) s’assegura un cabal superior al demandat. El valor exacte s’acabarà 

de regular mitjançant la vàlvula de regulació de cada circuit, controlada pel termòstat individual de cada 

estança, garantint una temperatura òptima. 

IV.2.3 Càlcul de muntants i tubs de distribució 

Es calcula el cabal màxim que passarà (en el moment de màxima càrrega tèrmica) pels muntants i els tubs 

de distribució per dimensionar-los i trobar les pèrdues de càrrega màxima que es tindran. 

IV.2.3.1 Tipus de tubs de distribució i muntants 

Els tubs que s’utilitzaran des del bescanviador de calor fins als col· lectors seran de coure per la durabilitat 

i resistència a la calor, que tot i no ser molt elevada en el cas del terra radiant, si mai es volgués canviar el 

tipus de calefacció per un d’alta temperatura ens permetrà utilitzar els mateixos distribuïdors i muntants. 

Els tubs compliran la norma UNE-EN 1057 i altres normes que siguin d’aplicació pels accessoris i per 

l’ús de la instal· lació. 

Els diàmetres característics dels tubs de coure (entre d’altres són els següents): 
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Diàmetre exterior (mm) Diàmetre interior (mm) Espessor (mm) 

6 4 1 

8 6 1 

10 8 1 

12 10 1 

14 12 1 

16 14 1 

18 16 1 

22 20 1 

Taula 27. Taula de diàmetres i espessors característics pels tubs de coure. 

S’utilitzarà tub de coure de 20 mm de diàmetre intern fins a les derivacions als dos col· lectors i de la 

derivació als dos col· lectors, tub de diàmetre intern de 16 mm. 

IV.2.3.2 Pèrdues de càrrega 

Per trobar les pèrdues de càrrega s’ha treballat amb taules proporcionades pel “Centro Español de 

Información del Cobre (CEDIC)” mitjançant una fulla de càlcul. 

Les velocitats per tubs metàl· lics estan limitades pel CTE entre 0,5 i 2 m/s, però en el dimensionament, 

per evitar sorolls, s’ha treballat per no sobrepassar els 1,5 m/s.  

S’obtenen els següents valors de pèrdua de càrrega màxima: 

1) Pel circuit de distribució d’aigua fins als col· lectors i suposant que aquests no superen una pèrdua de 
càrrega de 20 kPa, la pèrdua de càrrega màxima serà d’uns 38,6 kPa.  

2) Pel que fa a la pèrdua de càrrega aproximada que es suposa a la sala de màquines (intercanviador de 
calor de l’acumulador, vàlvules, tub...) és d’uns 10 kPa. 

De manera que la bomba que s’instal· li, haurà de ser capaç de superar una pèrdua de càrrega total de 48,6 

kPa. 

IV.2.4 Bomba d’impulsió 

Per la circulació de l’aigua en el terra radiant es treballarà amb una bomba Grundfos ALPHA2. Les seves 

dades tècniques són les següents: 

Dades tècniques 

Temperatura del líquid +2ºC a +110ºC 

Pressió de funcionament max 0,1 MPa (10 bar) 

Potència 5 W – 45 W 

Velocitat Velocitat variable i fixa (1-3) 

Classificació energètica Classe A 

Taula 28. Dades tècniques de la bomba Grundfos ALPHA2. 
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La seva corba característica és: 

 

Imatge 5. Corba característica de la bomba Grundfos ALPHA2. 

Segons la corba, entrem justos a treballar amb una bomba ALPHA2 XX-60. En cas de veure que no fos 

suficient i per tenir més marge de seguretat es passaria a treballar amb una bomba model UPS XX 

(possiblement XX-55 o XX-70), però en la mesura del possible s’utilitzarà l’ALPHA2, ja que té una 

etiqueta d’eficiència energètica tipus A al contrari que les UPS que són classe B. 

IV.2.5 Vas d’expansió 

El sistema estarà pressuritzat a una pressió aproximada de 1,1 vegades la pressió del vas d’expansió. 

IV.2.6 Aïllaments dels muntants i tubs de distribució 

El càlcul de l’aïllament dels muntants i els tubs de distribució de la calefacció s’ha realitzat amb un 

mètode alternatiu reconegut pel RITE (programa AISLAM). En realitat, només la part que discorre per 

l’interior de la sala de màquines fa falta que estigui aïllat, ja que les demés zones són climatitzades i no 

faria falta segons el RITE. Tot i això s’aïllarà també la part de les canonades que discorren de la sala de 

màquines fins als col· lectors. 

S’aïllaran els tubs amb aïllant Armaflex SH de 25 mm d’espessor, obtenint amb aquest espessor unes 

pèrdues de 127 W, menor dels 228,21 W que el RITE admet com a màxim en el nostre cas (4% de la 

potència màxima transportada). 
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IV.3 CONDICIONS DE LA INSTAL·LACIÓ 

IV.3.1 Caixa de col·lectors 

Els col· lectors distribuïdors del terra radiant es col· locaran a les seves corresponents caixes o armaris, 

encastats a la paret. 

Per possibilitar la purga d’aire dels circuits emissors, els col· lectors es situaran sempre més elevats que 

als circuits a què donen servei. 

La localització del col· lector serà per la planta baixa sota l’escala i el de la planta primera es situarà al 

lavabo, sent uns punts centrats dins de l’àrea a calefactar s’aconseguirà minimitzar la longitud del tub que 

va des del col· lector al local a calefactar, facilitant també la instal· lació i l’equilibrat hidràulic. 

IV.3.2 Sòcol perimetral 

Es basarà en una banda d’espuma de polietilè que s’utilitzarà per absorbir dilatacions produïdes pel 

morter de ciment que està col· locat sobre els tub emissors degut al seu escalfament/refredament. Es fixarà 

a la base de les parets de totes les àrees a calefactar, des del terra fins a la cota superior del paviment. 

Aquesta làmina impedirà la inserció de morter de ciment entre el sòcol perimetral i el panell aïllant. 

IV.3.3 Film de polietilè 

Serà una làmina continua de polietilè que es col· locarà sobre el forjat/solera dels locals a calefactar i 

servirà com a barrera antihumitat entre el terra base i la superfície emissora de terra radiant col· locada a 

sobre. De manera que evitarà l’ascens per capil· laritat de les humitats. 

IV.3.4 Panell aïllant 

Es important l’aïllament tèrmic de qualsevol instal· lació de calefacció per terra radiant, ja que minimitza 

les pèrdues calorífiques inferiors (reducció del consum energètic) i possibilita el control de les 

temperatures ambient de cada un dels locals. Es col· locaran panells de poliestirè expandit com aïllament 

tèrmic, ja que també tenen la missió de subjectar els tubs emissors, guiant-los i facilitant el traçat dels 

circuits amb la separació entre tubs projectada. 

Els panells es col· locaran a la àrea a calefactar a manera de superfície continua. 

IV.3.5 Circuits 

La distància entre tubs i el tipus de tubs es mantindran constants en tota la instal· lació seguint els valors 

calculats en el dimensionament i en els plànols. Els circuits mai es creuaran. Els punts en els que es 

evident el risc de perforació de tubs emissors s’assenyalaran amb anterioritat i quan s’instal· lin els circuits 

es rodejaran les zones adjacents a aquests punts de risc. 

Si per qualsevol causa un circuit emissor de terra radiant es foradat, s’haurà de substituir totalment, no es 

permetran unions entre trams d’un circuit sota el terra. En el traçat de les corbes s’ha d’estar molt atent a 

no “pinçar” el tub, ja que es reduiria la seva secció. Tot el procés de muntatge dels circuits es realitzarà en 

fred. A la configuració dels circuits, els tubs d’anada i tornada es col· locaran un al costat de l’altre en tots 

els trams del circuit, ja que així s’homogeneïtza la temperatura superficial del terra. Es començarà el 
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traçat dels circuits per la primera planta, continuant després per la planta baixa. La configuració en doble 

serpentí consisteix en que els tubs d’impulsió i retorn es disposen en paral· lel, i proporcionen una 

temperatura mitja uniforme. La configuració en espiral té com avantatge corbes menys pronunciades, de 

manera que es facilitarà la instal· lació, sobretot quan els tubs emissors siguin de major diàmetre exterior. 

A la instal· lació de l’habitatge es col· locarà a totes les estances una configuració en espiral, excepte al 

distribuïdor que es col· locarà una configuració en doble serpentí. 

IV.3.6 Omplert de la instal·lació 

El procés d’ompliment d’aigua es realitzarà a través de les claus de omplert/buidat que incorporaran els 

col· lectors, i es realitza circuit a circuit. 

IV.3.7 Morter de ciment 

Un cop col· locats els circuits es buidarà el morter de ciment sobre tota la superfície calefactable. 

L’espessor recomanable serà de 5 cm mesurats a partir de la generatriu superior del tub. 

IV.3.8 Muntants i tubs de distribució 

És la xarxa que, partint de la sala destinada a les màquines, alimentarà els col· lectors distribuïdors del 

terra radiant. Com que probablement l’aigua de sortida tindrà una temperatura superior a la necessària en 

molts moments per la instal· lació de terra radiant, s’instal· larà a la sortida de la bomba un sistema de 

mescla. Aquest proporcionarà el cabal d’aigua i la temperatura precisa pel correcte funcionament de la 

instal· lació mitjançant la mescla d’aigua de la bomba i aigua de retorn del terra radiant. 

IV.3.9 Vàlvules de la sala de màquines i dels muntants i distribuïdors 

Els tubs aniran enterrats pel terra i aïllats tèrmicament amb l’espessor que s’indica al dimensionament, 

per evitar pèrdues calorífiques indesitjades. Les claus de pas i de retenció que s’instal· lin seran 

accessibles, es col· locaran properes a les caixes dels col· lectors o en zones del muntant accessibles 

mitjançant un registre. 

IV.3.10 Dipòsit d’inèrcia 

Degut al petit salt tèrmic entre l’anada i la tornada de l’aigua, s’instal· larà un dipòsit d’inèrcia per evitar 

que les maniobres d’arrencada i parada de la bomba del circuit tancat del generador de calor siguin massa 

continuats. El fabricant del generador de calor de pellets recomana un dipòsit d’inèrcia amb un volum 

d’acumulació de entre 30 i 40 litres per kW. Com que en el cas projectat el generador de calor de 

biomassa té una potència nominal de 10 kW s’escollirà un acumulador d’inèrcia de 400 litres.  D’aquesta 

forma es disminuiran els desequilibris hidràulics, assegurant un cabal constant. 

IV.3.11 Regulació de la temperatura 

S’instal· larà un sistema de regulació de temperatura individual per cada estança. Consistirà amb diferents 

termòstats col· locats a cada habitació que donaran la senyal a una centraleta i aquesta s’encarregarà de 

regular els capçals electrotèrmics col· locats als col· lectors per a cada circuit i que regularan el cabal i la 

temperatura per cada circuit i obtenir així el valor de temperatura i benestar adequat a cada estança. 
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ANNEX V. INSTAL·LACIÓ DE REFRIGERACIÓ 

V.1 DISSENY DE LA INSTAL·LACIÓ 

V.1.1 Característiques 

1) S’instal· larà un sistema aire-aire amb distribució per conductes. 

2) Els conductes tindran reixetes d’impulsió a cada estança amb una superfície adequada a la demanda 

tèrmica de cada una d’elles. 

3) Aquests conductes estaran aïllats convenientment per evitar pèrdues tèrmiques en el seu 

transcorregut, sorolls i condensacions. 

4) Es disposarà d’un sistema d’extracció d’aire de les estances per recollir l’aire que s’ha de climatitzar i 

equilibrar les pressions. 

5) La unitat de climatització s’instal· larà a la sala de màquines, minimitzant el soroll d’aquesta manera a 

l’interior de la vivenda. 

6) La unitat interna serà capaç de refrigerar i deshumectar. 

7) Tindrà la capacitat de regular-se en funció de la demanda tèrmica de l’habitatge. 

8) Serà inverter, de manera que a l’hivern pugui ser capaç de generar calor i donar suport al sistema de 

calefacció per terra radiant en cas necessari. 

9) La unitat externa s’instal· larà a la terrassa oest en una bancada antiacústica i reductora de vibracions. 

Estarà aïllada acústicament i tèrmicament en cas necessari. 

10) Els conductes de refrigerant que uneixen la unitat externa de la interna estaran aïllats convenientment. 

V.1.2 Elements 

V.1.2.1 Unitat de climatització 

La unitat de climatització serà una màquina d’expansió directe amb una potència nominal ajustada a les 

càrregues tèrmiques, sent aquestes: 

Càrrega (Kcal/h) Amb marge 10% (kcal/h) 

Sensible màxima 2218,47 2440,32 

Latent coincident 410,44 451,48 

Total 2628,91 2891,8 

Latent màxima 476,01 523,61 

Sensible coincident 1132,37 1245,60 

Total 1608,38 1769,22 

Càrrega màxima 2628,91 2891,8 

Taula 29. Càrregues tèrmiques de refrigeració calculades a l'Annex III. Càlcul de càrregues tèrmiques. 

Una que si adapta és la unitat Fujitsu ACY35UiA-LL, composta per: 
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Unitat interna Fujitsu AR*G12LLTB 

Unitat externa Fujitsu AO*G12LALL 

Taula 30. Composició de la unitat de climatització Fujitsu ACY35UiA-LL. 

Especificacions de la unitat de climatització: 

Tipus Bomba de calor inverter 

Classificació energètica (fred/calor) A/A 

Refrigeració (kW) nom. (min – max) 3,5 (0,9 a 4,4) 

Calefacció (kW) nom. (min – max) 4,1 (0,9 a 5,7) 

Consum elèctric ref. nom/max (kW) 1,05/1,7 

Consum elèctric cal. nom/max (kW) 1,11/2,26 

EER (kW/kW) 3,33 

COP (kW/kW) 3,69 

Cabal max. (m3/h) 650 

Pressió estàtica recomanada (Pa) 90 

Taula 31. Característiques tècniques de la unitat Fujitsu ACY35UiA-LL. 

La proporció normal de calor sensible/latent que permet aquesta màquina és de 70% com a sensible i 30% 

com a latent, de manera que: 

A potència nominal ens proporcionaria la capacitat de donar resposta a una càrrega tèrmica de 2,45 kW de 

calor sensible. És inferior al màxim obtingut als càlculs de la càrrega tèrmica, però amb refrigeració a 

màxima potència la unitat ens ofereix un màxim de 4,4 kW de potència de refrigeració, que equivaldria a 

3,08 kW, suficient per donar resposta a la càrrega de refrigeració màxima de 2,84 kW. 

Pel que fa als 0,61 kW de calor latent màxim, a potència nominal la màquina és capaç d’extreure 1,29 

kW, de manera que serà suficient. 

V.1.2.2 Sistema de pressió 

Degut a que la capacitat màxima de pressió estàtica que és capaç de generar el sistema és de 90 Pa, valor 

baix per distribuir l’aire mitjançant conductes, s’instal· larà un sistema basat en un ventilador per donar 

pressió a la xarxa de conductes. Un sistema de pressió vàlid podria ser un ventilador de conducte 

rectangular  tipus RFA de la casa Air Trade Centre. A falta de càlculs de pèrdua de càrrega més acurats i 

que es deixen per una empresa especialitzada, l’RFA 40/20 TE4 sembla un bon ventilador per la 

instal· lació. Té els següents rendiments: 



Mesures d’eficiència energètica i implantació d’energia solar fotovoltaica, 
fototèrmica i biomassa en la rehabilitació d’un habitatge adossat ANNEXES 
 

72 

 

 

Imatge 6. Corba de cabal i pressió del ventilador de conducte RFA 40/20 TE4. 

Les especificacions tècniques del ventilador de conducte són: 

Voltatge 230 V 

Intensitat 0,83 A 

Potència nominal 179 W 

Variador de velocitat i de freqüència Sí 

Taula 32. Especificacions tècniques del ventilador de conducte RFA 40/20 TE4. 

Malauradament el rendiment és molt baix, de l’ordre del 22% segons la fitxa tècnica. 

V.1.2.3 Sistema de conductes de distribució de l’aire climatitzat  

Es dotarà a l’habitatge d’un sistema de conductes per distribuir l’aire a les diferents estances. Aquests 

conductes hauran d’estar aïllats tèrmica i acústicament. Es calcularan per tal que la pèrdua de càrrega i la 

distribució de cabals sigui l’adequat depenent de l’estança i la càrrega tèrmica d’aquestes. Les reixetes 

seran capaces de distribuir l’aire correctament a l’estança i la velocitat de la sortida de l’aire complirà amb 

les exigències del RITE: 

Amb difusió per mescla, intensitat de la turbulència del 40% i PPD per corrent d’aire del 15%: 

4 = d
100 − 0,07	%/f 

Amb difusió per desplaçament, intensitat de la turbulència del 15% i PPD per corrents d’aire menor del 

10%: 
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4 = d
100 − 0,10	%/f 

El soroll que es pugui generar complirà amb les exigències acústiques del CTE. 

V.1.2.4 Sistema de conductes d’aire de retorn 

Es dotarà d’una sèrie de conductes de retorn d’aire des de les estances a la unitat interna. D’aquesta 

manera s’evitaran sobrepressions a les estances i una correcta climatització d’aquestes. 

V.1.2.5 Sistema de regulació  

S’instal· larà un sistema de regulació capaç de regular el cabal i la temperatura en funció de les necessitats 

tèrmiques. 

V.2 CÀLCUL I DISSENY 

El càlcul del sistema de conductes i regulació es cedirà a una enginyeria/instal· ladora especialitzada en 

sistemes de climatització. Sempre compliran la reglamentació i normativa exigible i s’exigirà l’eficiència 

energètica més elevada possible. 

V.2.1.1 Càrregues tèrmiques 

Les càrregues tèrmiques màximes a que s’haurà de donar resposta per estar en un percentil del 1% 

(estacional), són les següents: 

Càrrega sensible màxima 2440,32 kcal/h 2838,09 W 

Càrrega latent coincident 451,48 kcal/h 525,07 W 

Càrrega latent màxima 523,61 kcal/h 608,96 W 

Càrrega sensible coincident 1245,6 kcal/h 1448,64 W 

Càrrega global màxima 2891,8 kcal/h 3363,16 W 

Taula 33. Càrregues tèrmiques de refrigeració per l'habitatge reformat en kcal/h i W. 

V.3 CONDICIONS DE LA INSTAL·LACIÓ 

Es farà un càlcul del sistema de conductes de distribució i retorn d’aire. Es deixarà per una empresa 

especialitzada que pugui garantir els cabals, velocitats, temperatura i un sistema de regulació adequat. A 

més d’escollir els materials i aïllaments acústics i tèrmics dels conductes. 

Pel que fa a la ventilació de l’habitatge, tot i que la unitat interna permet, instal· lant un conducte d’unió 

amb l’exterior la introducció d’aire, es deixarà pel sistema ja calculat de ventilació. Les càrregues 

tèrmiques de la ventilació, s’han tingut en compte en el càlcul de càrregues tèrmiques de l’habitatge, de 

manera que el sistema de refrigeració les té en compte. 
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V.3.1 Unitat interna 

S’instal· larà a la sala de màquines i s’aïllarà convenientment, tant tèrmica com acústicament. Disposarà 

d’un sistema de desaigua a l’exterior o a la xarxa de desaigües per tal d’extreure la humitat condensada de 

l’ambient. 

V.3.2 Unitat externa 

S’instal· larà a la terrassa oest, sota cobert per protegir-la del vent i la pluja. S’instal· larà sobre un sistema 

antivibració per evitar que es transmetin vibracions a l’estructura de la vivenda i estarà convenientment 

aïllada acústica i tèrmicament. 

V.3.3 Conductes de refrigerant 

Els conductes de refrigerant que uneixen la unitat exterior de la interior estaran convenientment aïllats 

tèrmicament per evitar pèrdues tèrmiques. 

V.3.4 Conductes de distribució i retorn d’aire 

Es deixarà el càlcul i el disseny d’aquests per una enginyeria especialitzada en aquest tipus de projectes. 

Complirà amb tota la normativa existent i estarà aïllat convenientment tant acústica com tèrmicament. 

V.3.5 Sistema de pressió 

En cas necessari i segons recomanació de l’enginyeria encarregada dels càlculs, s’instal· larà un sistema de 

pressió. S’ubicarà a la sala de màquines i haurà de ser d’eficiència energètica lo més elevada possible, 

monofàsic i que es pugui alimentar a la tensió normal de la xarxa (230 V, 50 Hz). 

V.3.6 Sistema de regulació 

El sistema de regulació tindrà en compte les velocitats, cabals i temperatures internes i externes per tal de 

climatitzar i mantenir l’habitatge en les condicions de càlcul exigides de 24ºC de temperatura interna i 

55% d’humitat relativa. 
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ANNEX VI. INSTAL·LACIÓ D’ACS 

La instal· lació d’aigua calenta sanitària (ACS) queda en part reglamentada pel DB-HS 4 del CTE (més 

encarada al dimensionament de canonades per consums instantanis) i en altres parts pel RITE (casos de 

generació de l’ACS i consum, eficiència energètica, aïllaments...). 

VI.1 CÀRREGA TÈRMICA D’ACS 

La càrrega tèrmica de l’habitatge, segons el càlcul de càrregues tèrmiques és de: 

Càrrega tèrmica més desfavorable ACS = 400 W. 

Amb aquest valor es dissenyarà i dimensionarà la instal· lació d’ACS des del punt de vista del RITE. 

VI.2 DISSENY 

S’optarà per un sistema amb un acumulador intercanviador. En aquest l’aigua de la xarxa s’escalfarà fins 

als 60ºC de consigna mitjançant la transferència tèrmica a partir del serpentí de l’acumulador, per on i 

circularà aigua procedent del circuit tancat que passarà per l’acumulador solar per preescalfar-la i tot 

seguit passarà per la caldera de pellets per si l’augment de temperatura aconseguit a l’acumulador solar no 

és suficient.  

Aquest disseny ens permetrà també que si al final es sobredimensiona el camp de captadors per tal 

d’obtenir el 100% de l’energia tèrmica d’ACS a partir de solar (cosa molt probable a l’estiu), no farà falta 

realitzar moltes variacions de disseny, senzillament el generador de pellets no es connectarà i per tant tota 

l’energia serà d’origen solar. 

VI.2.1 Esquema de la instal·lació 

L’esquema de disseny de la instal· lació d’ACS es pot veure en el Plànol 7. Isomètric instal· lacions ACS, 

camp solar i esquema general intern. En ell es pot observar els elements que componen la instal· lació 

(vàlvules, elements de seguretat, acumuladors...). 

VI.2.2 Sistema d’acumulació 

VI.2.2.1 Acumulador d’ACS 

El volum de l’acumulador d’ACS es dimensionarà pel consum estimat a l’habitatge de 120 l/dia a 60ºC. 

Amb aquest volum d’acumulació es decideix instal· lar un acumulador de la casa Junkers SL135-3E de 

135 litres de volum útil. 

Les característiques tècniques d’aquest acumulador són les següents: 
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Marca Junkers 

Model SL135-3E 

Dimensions 

Altura (mm) 655 

Amplada (mm) 655 

Profunditat (mm) 860 

Capacitat acumulador (l) 135 

Contingut de l’intercanviador tubular (l) 5 

Potència de manteniment (kWh/dia) 1,34 

Pressió màx. de treball (bar) 16 calefacció / 10 ACS 

Temp. màx. de treball (ºC) 110 calefacció / 95 ACS 

Índex de demanda NL a 60ºC 2,3/2,4 

Cabal continu 45ºC (l/h) 528/556 

Pot. funcionament a cabal cont. 45ºC (kW) 21,6 / 22,7 

Cabal continu 60ºC (l/h) 297/308 

Pot. funcionament a cabal cont. 60ºC (kW) 17,3/18 

Cabal d’aigua de calefacció (m3/h) 2,8/3,5 

Pes 96 

Taula 34. Característiques tècniques de l'acumulador per ACS Junkers SL135-3E. 

VI.2.2.2 Aïllament del dipòsit 

Segons l’exigència d’eficiència energètica del RITE, s’exigeix que els dipòsits o acumuladors tinguin 

com a mínim un aïllament d’espessor = 40 mm a partir d’un material amb una conductivitat tèrmica 

màxima de λ = 0,04 W/m·K. 

No s’han trobat especificacions tècniques, però es suposa que el fabricant complirà amb la normativa. En 

cas contrari s’aplicarà l’espessor d’aïllament extra que faci falta per tal d’assolir el mínim exigit pel RITE. 

VI.2.3 Protecció contra retorns 

En els plànols1 de disseny es pot observar com es disposa de sistemes antiretorn per evitar la inversió del 

sentit del flux en els punts següents: 

1) Després del comptador. 

2) A la base dels ascendents. 

3) Abans de l’equip de tractament d’aigua. 

4) Abans dels aparells i equips de la instal· lació. 

Els antiretorns es combinen amb aixetes de buidat, de manera que sempre es podrà buidar qualsevol tram 

de la xarxa. 

                                                           
1 Plànol 7- Isomètric instal· lacions ACS, camp solar i esquema general interior. 
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VI.2.4 Condicions mínimes de subministrament 

El cabal mínim de subministrament instantani calculat al DB-HS 4 del CTE per l’ACS aplicant els 

corresponents factors de simultaneïtat és de: 

Cabal instantani d’aigua calenta disseny = 0,32 l/s. 

La pressió mínima als punts de consum haurà de ser: 

100 kPa (1 bar) per aixetes comunes. 

150 kPa (1,5 bars) per l’escalfador d’aigua. 

La pressió màxima a qualsevol punt de consum no superarà 500 kPa (5 bars). 

La temperatura de Aigua Calenta Sanitària (ACS) en els punts de consum s’ha dissenyat per estar a 60ºC. 

VI.2.5 Condicions aplicables a l’estalvi d’aigua 

En el disseny es disposa: 

1) Compatibilització d’aigua calenta. 

2) Xarxa de retorn d’ACS per tal que no es malgasti aigua esperant que surti calenta. 

Tot i que no és obligatori en habitatges, les aixetes dels lavabos i les cisternes portaran dispositius 

d’estalvi d’aigua (airejadors per les aixetes i sistema de descàrrega doble per la cisterna). 

VI.2.6 Instal·lació interior 

La instal· lació interior d’ACS comença dins la sala de maquines. S’instal· laran els elements següents 

obligats pel CTE: 

1) Col·lector comú, des de on es connecta la derivació particular de subministrament d’aigua freda i la 

de subministrament d’aigua calenta sanitària. 

2) Una clau de tall a la derivació d’aigua calenta amb una vàlvula de retenció. 

3) Les derivacions als quartos humits són independents i tindran una clau de tall dins el quarto. 

4) Els punts de consum, disposaran en el disseny d’una clau de tall individual. 

5) Es dissenya una xarxa de retorn de l’aigua calenta paral· lela a la d’impulsió accionada per una 

bomba.  

VI.2.6.1 Tub de distribució interna 

El tub utilitzat a la instal· lació serà de PEX/Al/PEX de Classe 2 i pressió nominal de 6 bar. És un material 

més modern que el dels tubs que existeixen a l’habitatge, molt durador, flexible i fàcil d’instal· lar, a més 

de ser neutre amb l’aigua i per tant no provoca variacions organicoelèptiques.  
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VI.2.6.2 Aïllament 

Els elements i tubs de la instal· lació aniran aïllats per tal de disminuir les pèrdues calorífiques. Els 

espessors de l’aïllant es faran segons el que diu el RITE. 

VI.3 DIMENSIONAT 

El dimensionat de la instal· lació d’ACS a l’interior de l’habitatge s’ha fet suposant que s’instal· larà tub 

multicapa PEX/Al/PEX de Classe 2 i pressió nominal de 6 bar. En el cas que es decideixi fer la 

instal· lació amb un tub diferent, les característiques seran similars a les del tub calculat i garantiran 

condicions mínimes de pressió de 500 kPa (es recomana més elevada 800 kPa), pèrdues de càrrega, 

capacitat per aguantar una temperatura de treball de 70ºC i les condicions de salubritat exigides a la 

normativa. 

VI.3.1 Dimensionat de l’aïllament 

L’aïllament tèrmic de les conduccions d’ACS, tant en l’anada com a la tornada, es dimensionarà segons lo 

indicat a les exigències d’eficiència energètica del RITE. 

1) Aïllament canonades amb funcionament continu = 30 mm 

2) Aïllament canonades amb funcionament discontinu = 25 mm 

3) Aïllament canonades de retorn = 30 mm 

4) Aïllament accessoris de la xarxa (vàlvules, filtres...) = Mateix espessor que la canonada on estan 

instal· lats. 

5) Aïllament equips, aparells i dipòsits funcionament continu = 45 mm 

6) Aïllament equips, aparells i dipòsits amb funcionament discontinu = 40 mm 

Excepcions: 

Si la canonada te: 

1) Diàmetre exterior ≤ 25 mm 

2) Longitud < 10 m (des de la connexió a la xarxa general de canonades a la unitat terminal) 

3) Està encastada en envà i terra o instal· lades en canaletes interiors. 

El gruix de l’aïllament serà de 10 mm (evitant en qualsevol cas la formació de condensacions). 

VI.3.2 Dimensionat de la bomba de recirculació 

El disseny de la instal· lació d’ACS incorporarà una bomba de propulsió per fer recircular l’aigua calenta. 

Es complirà l’exigència del RITE d’instal· lar una bomba que tingui rendiment màxim a les condicions de 

pèrdues de càrrega. En cas necessari, a la instal· lació s’usaran vàlvules d’equilibrat perquè la bomba 

treballi al rendiment màxim. 
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VI.3.3 Dimensionat de canonades i pèrdues de càrrega 

El dimensionat de la xarxa de tubs de distribució de l’ACS s’ha realitzat d’acord amb les exigències del 

DB-HS 4 del CTE. 

VI.3.3.1 Condicions de subministrament 

Tenint en compte els elements de la instal· lació de subministrament que tindrà l'habitatge unifamiliar 

després de la reforma, els cabals mínims als elements seran els següents: 

Instal· lació Quant. 
Cabal instantani mínim d’aigua 

freda (l/s) 
Cabal instantani mínim 

d’ACS (l/s) 

Lavabo 2 0,10 0,065 

Inodor amb cisterna 2 0,10 - 

Dutxa + banyera 1 0,30 0,20 

Fregador domèstic 1 0,20 0,10 

Rentavaixelles domèstic 1 0,15 0,10 

Rentadora 1 0,20 0,15 

Safareig 1 0,20 0,10 

Aixeta aïllada 2 0,20 - 

SUMA 1,85 0,78 

Taula 35. Cabals instantanis d'aigua freda i calenta sanitària per les diferents instal·lacions. 

Per tant el cabal instantani total que haurà de ser capaç de subministrar la xarxa en un moment donat 

suposant el factor de simultaneïtat de 1, serà: 

1) Cabal instantani d’aigua freda = 1,85 l/s. 

2) Cabal instantani d’aigua calenta = 0,78 l/s. 

3) Cabal total = 2,63 l/s. 

S’aplica un factor de simultaneïtat pels diversos aparells de l'habitatge, basat en la següent fórmula: 

gh =
i

√kº − i
 

on, nº, són el número d’aparells. 

Amb els 11 aparells d’aigua freda de disseny s’obté un Ks = 0,316 i amb els 7 d’aigua calenta de disseny 

s’obté un  Ks = 0,408. Pel total, 18 aparells, s’aplicarà un Ks = 0,243. 
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1) Cabal instantani d’aigua freda de disseny = 0,585 l/s. 

2) Cabal instantani d’aigua calenta disseny = 0,32 l/s. 

3) Cabal de disseny total = 0,638 l/s. 

VI.3.3.2 Pèrdues de càrrega 

En el càlcul de pèrdues de càrrega, pel tram més desfavorable de l’ACS, que és el del comptador fins al 

suposat punt de servei de la rentadora és de 75,5 kPa. Degut a que el municipi de Verges garanteix una 

pressió mínima d’entrada de 196 kPa o 20 m.c.a., la pressió al punt més desfavorable de l'habitatge serà 

de com a mínim 120,66 kPa, per sobre del mínim exigit pel DB-HS 4. 
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ANNEX VII. CÀLCUL DE CÀRREGUES 
ELÈCTRIQUES I CONSUM 

VII.1 DETERMINACIÓ DE LA POTÈNCIA I ENERGIA ELÈCTRICA 

Es realitza un càlcul per conèixer l’energia elèctrica que es consumirà a l’habitatge. Aquest consum 

d’energia definirà la instal· lació solar fotovoltaica, ja que la potència dels panells i la quantitat que se’n 

col· loquin dependrà d’això.  

1) Tipus d’utilització de l’habitatge: Diària. 

2) Estacionalitat de la utilització: No estacionalitat. 

3) Nombre d’usuaris del sistema: Un habitatge. 

4) Instal· lació actual: Subministrament a través de la xarxa. 

L’opció ideal en aquest tipus de càlculs és realitzar un estudi quan l’habitatge ja està operatiu i veure els 

consums mitjans dels diferents electrodomèstics per poder fer una estimació aproximada a la realitat. A 

manca d’aquestes dades es farà una estimació a partir de l’ús d’hipòtesis. 

Es partirà de valors habituals de consums d’alguns equips i electrodomèstics. No són valors exactes, però 

degut a que no es sabrà quin aparell concret s’instal· larà ens donarà una informació de partida. Tot i això, 

cal dir que degut a que l’objectiu d’anar a buscar el màxim d’eficiència energètica a l’habitatge, farà que 

una de les hipòtesis serà que s’instal· laran aparells d’eficiència lo més elevada possible. 

VII.1.1 Aparells d’ús variable 

Es fa una estimació dels consums d’aparells d’ús variables usant la següent taula: 
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Factor d'utilització 
(Fu) 

Hores dia 
estimades 

Aparell Potència (W) 
Potència de 
càlcul (W) 

Núm. Estiu Hivern Estiu Hivern 

Bombeta 
incandescència 

25 - 100 (60) 
 

0 
    

Bombeta baix 
consum 

9 - 20 (15) 15 18 0,25 0,3 3 5 

Fluorescent 4 - 58 (36) 36 4 0,5 0,5 0,1 0,2 

Bombeta 
halògena 

15 - 300 
 

0 
    

Televisor 50 - 150 100 3 0,33 0,33 2 2 

Radio 10 - 25 25 2 0,5 0,5 0,25 0,25 

Assecador de 
cabells 

500 - 2000 1500 1 1 1 0,08 0,08 

Cuina elèctrica 2000 - 7000 5400 1 0,4 0,4 1 1,5 

Forn elèctric 1500 - 2500 3535 1 0,75 0,75 0,25 0,3 

Extractor de 
cuina/bany 

50 - 70 70 2 0,5 0,5 1 1,5 

Video  30 - 45 30 1 1 1 0,15 0,15 

Planxa 800 - 2000 1500 1 1 1 0,15 0,15 

Ordinador 100 - 150 100 2 0,5 0,5 3 3 

Monitor 100 - 200 150 1 1 1 1,5 1,5 

Impressora 15 - 25 15 1 1 1 0,05 0,05 

Router 15 - 30 15 1 1 1 24 24 

Torradora 500 - 1000 750 1 1 1 0,15 0,15 

Microones 500 - 700 700 1 1 1 0,15 0,15 

Taula 36. Valors usats en l’estimació dels consums elèctrics d’aparells d’ús variable. 

Són estimacions molt a l’engròs i agafades molt empíricament, però que ens donaran un valor aproximat. 

En aquest estudi es diferencia entre el consum per l’estiu i per l’hivern, ja que per exemple a l’estiu amb 

més hores de llum es suposa que no s’utilitzarà tan la llum artificial, és per això que el factor d’utilització 

aplicat inferior i les hores d’ús suposades també. Un altre aparell que es diferencia és la cuina, ja que a 

l’estiu es solen cuinar més menjars freds que a l’hivern. També s’ha de considerar que en general tan la 

cuina com el forn no s’utilitzen a potència màxima, per això les hores que s’han considerat no són molt 

elevades. 

La bomba de calor no es té en compte en el càlcul anterior. Això s’ha fet així perquè la idea inicial era que 

la calefacció per terra radiant tingués un percentatge de cobertura molt elevat a partir de les plaques solars 

tèrmiques i la resta de calor necessària es complementés amb la bomba de calor (que té un rendiment molt 

alt), però degut a la poca radiació disponible a l’hivern, es veu clar que farà falta un generador de calor de 

suport (la caldera de biomassa). A més, el fet de que l’energia de suport fos la fotovoltaica per tal de fer 

funcionar la bomba de calor com a calefacció, ens obligaria a fer més gran la superfície de captació, ja 
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que quan a l’hivern són els mesos de menys radiació i a l’estiu, quan més radiació hi ha, s’hauria de 

llençar una quantitat d’energia elèctrica molt elevada. 

Es descarta doncs l’ús de la bomba de calor com a calefacció. En el cas d’emergència i excedent d’energia 

elèctrica, si que es podrà utilitzar la bomba de calor i d’aquesta manera estalviar en l’ús del combustible 

de la caldera, ja que d’altre manera, al no poder introduir-se a la xarxa, aquesta energia es perdria. 

Pel que fa a l’ús per refrigeració sí que es tindrà en compte. Es fa l’estimació més endavant. 

VII.1.2 Aparells d’ús continuat 

Per estimar el consum d’aparells d’ús continuat, s’usaran valors de taules i alhora valors reals 

d’electrodomèstics d’alta eficiència que s’han buscat en el mercat.  

Aparell Energia (Wh/dia) Núm. 
Número 
usos/dia 

Consum 
(Wh/dia) 

Radio telèfon 150 0 
  

Rentadora en fred 400/rentada 1 0,33 132 

Rentadora 90º 5 kg 1800 - 2500/rentada 0 
  

Rentavaixelles 14 serveis 1300 - 1700/rentada 1 0,33 561 

Assecadora 5 kg 3200 - 3500/assecat 1 0,05 160 

Nevera normal combi 300 l 1700 - 2500 0 
  

Nevera baix consum combi 300 l 800 - 1200 0 
  

Nevera baix consum 300 l 100 - 200 1 1 75 

Congelador baix consum 250 l 300 - 402 1 1 198 

Taula 37. Valors usats en l’estimació dels consums elèctrics d’aparells d’ús continuat 

VII.1.3 Consum de l’aire condicionat 

Per comptabilitzar el consum de l’aire condicionat, es realitzen les següents suposicions: 

1) De la fulla de càlcul de càrregues tèrmiques, s’obté que la potència màxima que haurà de tenir l’aire 

condicionat és de 3363,16 W pel dia més desfavorable. 

2) A partir de les dades que s’han utilitzat per anar a buscar aquest màxim, s’extreu que les aportacions 

de calor que rep la vivenda al llarg d’un dia tipus entre el mes de març i el mes de novembre són els 

següents: 
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Mes Aportació de calor (kcal/dia) Aportació de calor (kWh/dia) 

Març 5238,9 6,077124 

Abril 8861,9 10,279804 

Maig 12540,4 14,546864 

Juny 17100,15 19,836174 

Juliol 17498,3 20,298028 

Agost 17133 19,87428 

Setembre 13981,9 16,219004 

Octubre 8329,1 9,661756 

Novembre 3357 3,89412 

Taula 38. Aportacions de calor per l'aire condicionat en kcal/dia i kWh/dia. 

Aquestes aportacions són molt elevades, però analitzat les dades, no vol dir que sigui el que ha d’extreure 

l’aire condicionat, ja que en aquestes aportacions no es tenen en compte factors com que part d’aquestes 

aportacions aniran a escalfar l’ambient abans d’arribar als 24 ºC que s’han agafat de consigna en el càlcul 

de càrregues tèrmiques. Un cop arribats a aquests 24 ºC sí que és quan l’aportació de calor s’haurà 

d’extreure mitjançant l’aire condicionat. Tampoc es tenen en compte en el càlcul factors com les cortines, 

persianes... Aquests factors atenuadors no s’han comptabilitzat, ja que el motiu del càlcul de càrregues 

tèrmiques era anar a buscar el màxim per tal de garantir que la instal· lació en pot fer front. 

Finalment cal dir que si es fa un ús intel· ligent, degut a que l’habitatge no hauria de superar mai els 24 ºC, 

és més fàcil encara que a les nits es refredi més i per tant faci falta més aportació energètica de l’ambient 

per tornar a arribar als 24 ºC que no si arribéssim al final del dia amb l’interior de l’habitatge a 28 ºC per 

exemple. 

És per aquest motiu que s’ha decidit aplicar un factor de correcció del 40% a les dades anteriors pels 

mesos de juny, juliol i agost, que és quan realment s’utilitzarà l’aire condicionat. Pels demés mesos, en la 

realitat no faria falta excepte potser en alguna comptada ocasió. 

Aplicant aquest factor i tot seguit tenint en compte que el rendiment de la bomba de calor en la generació 

de fred és EER = 3,33 s’obté el consum aproximat que tindríem d’aire condicionat pels 4 mesos 

mencionats anteriorment. 

Mes 
Aportació de calor 

(kWh/dia) 
Factor correc. 0,4 

Consum energia elèct. tenint en 
compte EER (kWh/dia) 

Jun 19,836174 7,9344696 2,382723604 

Jul 20,298028 8,1192112 2,438201562 

Ago 19,87428 7,949712 2,387300901 

Set 16,219004 6,4876016 1,948228709 

Taula 39. Consum d'energia elèctrica estimada per l'aire condicionat per una bomba de calor amb EER = 3,33. 

De manera que el consum elèctric diari de l’aire condicionat pel mes de juliol (el més elevat) és de 2440 

Wh/dia. 
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VII.1.4 Consum estimat total 

A partir del consum dels aparells d’ús continu i variable: 

 Consum estiu (Wh/dia) Consum hivern (Wh/dia) 

Aparells ús variable 4759,5 6216,78 

Aparells ús continu 1126 1126 

Aire acondicionat 2440 - 

Total 8325,5 7342,78 

Taula 40. Consum estimat d'energia elèctrica total per l'habitatge reformat.
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ANNEX VIII. ESTUDI DE L’ORIENTACIÓ I 
INCLINACIÓ DEL CAMP SOLAR FOTOTÈRMIC 

VIII.1 CONSIDERACIONS DE PARTIDA 

El sistema de calefacció està dimensionat i dissenyat per poder donar cobertura a les condicions externes 

que podem trobar fins a un percentil del 99%, és a dir que en el 99% del temps durant un any podem 

assegurar que la temperatura mínima externa no serà inferior a la utilitzada en el càlcul de les càrregues 

tèrmiques i per tant la instal· lació estarà dissenyada per fer-hi front. La potència tèrmica de calefacció 

necessària per fer front a aquest percentil és de 6000 W.  

Òbviament es tracta d’un màxim que s’ha de poder cobrir en cas de necessitat, però que es donarà en un 

percentatge molt petit de temps i en moments puntuals. Degut a que l’energia solar tèrmica que es pugui 

obtenir del sol dependrà dels factors ambientals i no és uniforme ni durant tot l’any, ni durant tot el dia i 

malauradament, quan més demanda d’energia calorífica tenim és quan menys radiació hi ha (hivern) no es 

realitzarà l’estudi de les necessitats de captació de la instal· lació solar tèrmica amb la demanda tèrmica 

màxima sinó que es farà amb valors de temperatures mitjanes1 pels mesos de setembre, octubre, 

novembre, desembre, gener, febrer, març, abril i maig (dades agafades durant el 1981 – 2010) i a partir 

d’aquests valors es mirarà quina distribució dels captadors dóna un millor resultat per la instal· lació. 

VIII.1.1 Estudi de la càrrega tèrmica per valors de temperatura 
ambient mitjana 

Aplicant els següents valors de temperatures mitjanes sense tenir en compte els mesos d’estiu: 

Mes Gen Feb Mar Abr Mai Set Oct Nov Des 

Tª mitjana 7,1 7,9 10,4 12,5 16,3 20,1 16,2 10,9 7,8 

Taula 41. Valors de temperatures mitjanes de l'Aeroport de Girona - Costa Brava. 

Es refan els càlculs i s’obté que pels mesos amb més demanda de calefacció (sense tenir en compte 

l’ACS) la càrrega tèrmica de calefacció serà: 

Mesos amb més càrrega Càrrega tèrmica (W) 

Gener 3603,174 

Desembre 3465,949 

Febrer 3446,346 

Taula 42. Càrrega tèrmica de calefacció corregida amb les temperatures mitjanes mensuals 

Si tenim en compte l’ACS, que es considerarà per l’estudi, constant durant l’any amb un valor de 400 W 

diaris, la càrrega tèrmica màxima serà: 

                                                           
1 Obtingudes de l’Agencia Estatal de Meteorologia per l’Aeroport de Girona – Costa Brava. 
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1) Gener = 4000 W 

2) Desembre = 3865 W 

3) Febrer = 3850 W 

Es suposa que amb aquestes dades de temperatures mitjanes els valors obtinguts per la calefacció seran 

bastant ajustats, ja que gràcies a l’acumulador, en períodes de menys demanda s’acumularà potència 

calorífica que es podrà utilitzar en períodes de més fred. 

VIII.1.2 Temperatura de fluid 

Es realitzarà el càlcul suposant una temperatura del fluid de les plaques de 45ºC. Es voldria utilitzar la 

temperatura de 60ºC, però es descarta perquè el rendiment de les plaques als mesos d’hivern, com es 

veurà, disminueix molt i més a una temperatura del fluid de 60ºC, i és en aquests mesos on realment ens 

interessarà aprofitar la instal· lació. Degut a que el sistema de calefacció a més serà de terra radiant i el seu 

disseny s’ha fet per funcionar a 45ºC, només ens faria falta arribar als 60ºC per l’ACS. Si podrà arribar a 

l’estiu, aprofitant l’excedent de radiació en augment de temperatura del fluid que passa per les plaques 

fins arribar als 60ºC. A l’hivern, aquest extra de temperatura s’haurà d’aconseguir mitjançant la caldera de 

suport de biomassa.  

VIII.2 ESTUDI DE LA ORIENTACIÓ DE LES PLAQUES 

Es realitzarà un estudi per tal de decidir si s’instal· laran orientades a sud direcció més adequada en quant 

a captació o a oest, direcció menys adequada però que facilitarà en gran mesura la instal· lació. 

VIII.2.1 Avaluació de l’energia captada per una panell segons la 
orientació 

S’estudia, usant un sol panell, quina és la diferència d’energia que captaria aquest segons la seva 

orientació.  

VIII.2.1.1.1 Plaques orientades a sud 

Degut a que no existeixen dades exactes de Verges, s’agafaran les de l’observatori més proper, sent 

aquest el de Sant Pere Pescador. 

Analitzant les dades de l’atles solar i segons les recomanacions per plaques instal· lades a sud, les millors 

inclinacions si volem captar durant l’any el global de radiació més elevat possible i alhora durant els 

mesos d’hivern lo més alta possible són inclinacions de 50º, 55º i 60º. 
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Inclinació Radiació anual 
Percentatge 

respecte el màxim 
Radiació 
desembre 

Percentatge 
respecte el màxim 

50º 15,92 97,7% 10,52 96,6% 

55º 15,60 95,76% 10,71 98,35% 

60º 15,19 93,25% 10,84 99,54% 

35º 16,29 100% 9,55 87,7% 

65º 14,71 90,3% 10,89 100% 

Taula 43. Valors de radiació solar incident en funció de la inclinació del panell. Per panells orientats a sud. 

Es confirma que aquestes tres orientacions (50º, 55º i 60º) són les que ens donen un equilibri més elevat 

entre aprofitament de la radiació anual i aprofitament de la radiació al mes més desfavorable. 

Inclinació Gen Feb Mar Abr Mai Jun 

50º (MJ/m2·dia) 12,18 14,6 17,08 18,55 18,87 18,76 

Inclinació Jul Ago Set Oct Nov Des 

50º (MJ/m2·dia) 18,67 18,35 17,02 14,48 11,91 10,52 

Taula 44. Valors de radiació solar incident per cada mes per un panell orientat a sud i inclinat 50º. 

Inclinació Gen Feb Mar Abr Mai Jun 

55º (MJ/m2·dia) 12,39 14,68 16,91 18,02 18,03 17,77 

Inclinació Jul Ago Set Oct Nov Des 

55º (MJ/m2·dia) 17,76 17,71 16,72 14,46 12,06 10,71 

Taula 45. Valors de radiació solar incident per cada mes per un panell orientat a sud i inclinat 55º. 

Inclinació Gen Feb Mar Abr Mai Jun 

60º (MJ/m2·dia) 12,52 14,66 16,63 17,38 17,09 16,7 

Inclinació Jul Ago Set Oct Nov Des 

60º (MJ/m2·dia) 16,75 16,96 16,32 14,35 12,13 10,84 

Taula 46. Valors de radiació solar incident per cada mes per un panell orientat a sud i inclinat 60º. 

VIII.2.1.1.2 Plaques orientades a oest 

Pel que fa a les plaques orientades a l’oest, les inclinacions varien. Fent una observació ràpida als valors 

de les taules de radiació a l’Atles Solar de Catalunya, a primer cop d’ull sembla que les millors 

orientacions en quant a energia anual són les de menys inclinació. Això s’explica perquè al no estar 

orientades a sud, a l’estiu quan la trajectòria del sol és més elevada, si la placa té menys orientació 

aprofita molt més la radiació i el valor anual augmenta. Sobta comprovar, però, que el comportament de 

la placa pel mes més desfavorable també és millor quan la inclinació de les plaques és baixa. Això es deu 

a que s’aprofiten més hores de radiació durant el dia, ja que com menys inclinació té la placa, és capaç 

d’aprofitar part de la radiació quan el sol està a est. 
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Inclinació Radiació anual 
Percentatge 

respecte el màxim 
Radiació 
desembre 

Percentatge 
respecte el màxim 

15º 13,77 99,13% 5,3 99,25% 

20º 13,64 98,2% 5,28 98,88% 

50º 12,18 87,69% 4,91 91,95% 

5º 13,89 100% 5,34 100% 

Taula 47. Valors de radiació solar incident en funció de la inclinació del panell. Per panells orientats a oest. 

Per tant, per les plaques orientades a oest, no tindrem problemes a escollir la orientació. La ideal és amb 

una inclinació de 5º, però degut a que el pendent de la teulada és de 13º, en cas d’escollir-se aquesta 

opció, s’instal· laran les plaques amb una inclinació de 13º (es farà l’estudi amb els valors de radiació de 

15º). 

Inclinació Gen Feb Mar Abr Mai Jun 

15º (MJ/m2·dia) 6,31 9,09 13,14 17,49 20,70 22,25 

Inclinació Jul Ago Set Oct Nov Des 

15º (MJ/m2·dia) 21,29 18,45 14,27 9,94 6,72 5,30 

Taula 48. Valors de radiació solar incident per cada mes per un panell orientat a oest i inclinat 15º. 

VIII.2.1.1.3 Comparativa entre orientacions i inclinacions 

Veient el gràfic següent, on es representa la radiació incident en MJ/m2·dia per les diferents orientacions i 

inclinacions per les que es realitza l’estudi es pot veure que pels dos mesos purament més d’hivern 

(desembre i gener) la millor orientació i inclinació és la sud a 60º. Tot i això, respecte les diferents 

inclinacions de la orientació sud, en el global anual les de 50 i 55º són lleugerament superiors a la de 60º, 

obtenint la de 50º millors resultats als mesos de març, abril i octubre, mesos que usualment també 

s’utilitza la calefacció. 



Mesures d’eficiència energètica i implantació d’energia solar fotovoltaica, 
fototèrmica i biomassa en la rehabilitació d’un habitatge adossat ANNEXES 
 

90 

 

 

Gràfic 4. MJ/m2·dia per les diferents orientacions i inclinacions. 

De manera que en el cas que s’esculli orientar les plaques a sud, la inclinació ideal seria la de 50º per les 

següents raons: 

1) La radiació anual és la més elevada, tot i que els mesos de calor tindrem calor sobrant. 

2) La menor radiació incident en els mesos d’hivern és pràcticament nul· la en els mesos d’hivern en 

canvi els mesos de primavera i tardor la radiació és lleugerament més elevada. 

3) Degut a una inclinació menor, els panells agafarien menys altura i tindríem menys problemes 

d’ombres i el vent impactaria en una superfície menor. 

Per la orientació a oest, s’observa com efectivament és la que pels mesos d’hivern es capta menor 

radiació, de l’ordre de la meitat, comparat amb l’orientació sud. Això es deu a que la orientació oest, a 

diferència de sud, només és capaç d’aprofitar aproximadament les hores de sol de la tarda. Per altra 

banda, pel que fa a l’estiu la radiació captada és molt millor a les plaques orientades a oest que a sud, 

degut a la menor inclinació. Per tant, la orientació oest tindrà una sèrie de punts positius que caldrà 

analitzar: 

1) La radiació incident anual no és tan inferior a les plaques orientades a sud, sobretot perquè en els 

mesos d’estiu es captarà el mateix o inclús més (degut a la poca inclinació). 

2) No existiran problemes amb el vent predominantment més fort (la tramuntana, d’origen nord), ja que 

estaran en perpendicular i a més apaïsades sobre la teulada. 

3) No es tindran problemes d’ombres entre files de plaques, ja que a l’estar apaïsades sobre la teulada, 

aquestes no es faran ombres. 
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4) Pel fet d’estar apaïsades sobre la teulada i no haver d’aguantar el vent, l’estructura serà molt més 

senzilla, no farà falta que suporti esforços molt elevats i no es provocaran càrregues per les que el 

teulat no està preparat. 

5) Es podran instal· lar moltes més plaques i aprofitar tota la superfície de la teulada si es desitja, ja que 

no hi haurà problemes d’ombres. 

VIII.2.1.2 Orientació i inclinació escollida 

Un cop vistos els resultats s’escullen les següents inclinacions per la orientació sud i oest com a òptimes 

per la instal· lació: 

Orientació Sud: Inclinació de 50º. 

Orientació Oest: Inclinació de 15º. 

VIII.3 ESTUDI DE LA INSTAL·LACIÓ SOLAR PER ACS I CALEFACCIÓ 

A partir d’aquí, s’estudiarà l’energia que es podrà extreure del sol per tal de donar cobertura a les 

instal· lacions d’ACS i calefacció. S’estudiarà per les dues orientacions la quantitat de plaques que podrem 

instal· lar a la teulada i l’energia tèrmica que s’obtindrà amb cada opció. 

Les dues opcions d’orientació i inclinació de l’estudi són: 

1) Panells orientats a Sud i inclinats 50º. 

2) Panells orientats a Oest i inclinats 13º (amb el pendent de la teulada). 

VIII.3.1 Plaques orientades a sud i inclinades 50º 

Segons les dades de l’observatori de Sant Pere Pescador, la radiació incident que rebran les plaques 

orientades a sud i inclinades 50º és la següent: 

Inclinació Gen Feb Mar Abr Mai Jun 

50º (MJ/m2·dia) 12,18 14,6 17,08 18,55 18,87 18,76 

Inclinació Jul Ago Set Oct Nov Des 

50º (MJ/m2·dia) 18,67 18,35 17,02 14,48 11,91 10,52 

Taula 49. Valors de radiació incident d'una placa orientada a sud i inclinada 50º. 

S’admet que hi haurà un 6% de la radiació que el captador pla no serà capaç d’absorbir, ja que el vidre de 

la coberta del captador pla té un índex de reflexió de la radiació en funció de l’angle d’incidència. De 

manera que la radiació aprofitable serà, aplicant el 6% de pèrdues: 
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Inclinació Gen Feb Mar Abr Mai Jun 

50º (MJ/m2·dia) 11,45 13,72 16,06 17,44 17,74 17,63 

50º (kWh/m2·dia) 3,18 3,81 4,46 4,84 4,93 4,90 

Inclinació Jul Ago Set Oct Nov Des 

50º (MJ/m2·dia) 17,55 17,25 16,00 13,61 11,20 9,89 

50º (kWh/m2·dia) 4,87 4,79 4,44 3,78 3,11 2,75 

Taula 50. Valors de radiació incident d'una placa orientada a sud i inclinada 50º tenint en compte el 6% de pèrdues per l’índex de 
reflexió. 

Es farà el disseny amb captadors model FKT-1 W en muntatge horitzontal de la casa Junkers. Les 

característiques tècniques d’aquest captador són les següents: 

Model FKT-1 W 

Muntatge Horitzontal 

Dimensions (ample x alt x fons) (mm) 2070 x 1145 x 90 

Area total (m2) 2,37 

Area d’obertura (m2) 2,25 

Area d’absorbidor (m2) 2,23 

Volum de l’absorbidor (l) 1,76 

Pes en buit (kg) 45 

Pressió de treball max. (bar) 10 

Cabal nominal (l/h) 50 

Carcassa Fibra de vidre 

Aïllament Llana mineral, de 55 mm de gruix 

Absorbidor Altament selectiu 

Recobriment absorbidor PVD 

Circuit hidràulic Doble serpentí 

Corba de rendiment instantani segons EN 12975-2, basada en l’àrea d’obertura 

Factor d’eficiència, η0 0,811 

Coef. De pèrdues lineals (W/m2K) 3,653 

Coef. De pèrdues secundaries (W/m2K 2) 0,0146 

Taula 51. Característiques tècniques del captador Junkers FKT-1 W. 

La corba de rendiment del captador seguirà la següent equació: 

l = l� − �- ·
�� − �

Z − �� ·
(�� − �)�

Z  

On: 

η = Rendiment del captador en tant per u. 

η0 = Factor d’eficiència o factor de guanys o rendiment òptic. 

C1 = Coeficient de pèrdues lineals (W/m2K) 

C2 = Coeficient de pèrdues secundàries (W/m2K2) 

Tm = Temperatura mitjana del captador. 
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Ta = És la temperatura ambient mitjana diürna, durant les hores de sol, que agafarem els valors per 

Girona, que són les de la següent taula. 

Mes Gen Feb Mar Abr Mai Jun 

Girona (ºC) 9 10 13 15 19 23 

Mes Jul Ago Set Oct Nov Des 

Girona (ºC) 26 25 23 18 13 10 

Taula 52. Temperatura ambient mitjana diürna per Girona. 

G = És la intensitat de radiació mitjana durant les hores de sol expressada en W/m2. Es calcula 

dividint la radiació solar global diària entre la quantitat d’hores de sol. Que són les de la següent 

taula: 

Mes Gen Feb Mar Abr Mai Jun 

Hores de sol 7,5 8 9 9,5 9,5 9,5 

Mes Jul Ago Set Oct Nov Des 

Hores de sol 9,5 9,5 9 9 8 7 

Taula 53. Hores de sol de cada mes a la població de Girona. 

La radiació disponible (suposant el 6% de pèrdues degut a la reflexió del captador) mitjana durant les 

hores de sol per cada mes serà la següent per una inclinació de 50º i una orientació del captador a sud: 

Mes Gen Feb Mar Abr Mai Jun 

G (W/m2) 424,04 476,53 495,53 509,85 518,65 515,63 

Mes Jul Ago Set Oct Nov Des 

G (W/m2) 513,15 504,36 493,79 420,10 388,73 392,41 

Taula 54. Radiació solar disponible suposant el 6% de pèrdues per l'índex de reflexió mitjana durant les hores de sol per una placa 
orientada a sud i inclinada 50º. 

VIII.3.1.1 Energia aprofitable pel sistema 

Es realitzarà el dimensionament per una temperatura mitjana del captador de 45ºC. Com s’ha dit 

anteriorment, seria aconsellable aconseguir una temperatura de 60ºC, ja que l’ACS treballarà a aquesta 

temperatura, però com es pot veure en les següents taules, el rendiment dels captadors treballant a 

temperatures de 60ºC disminueix molt (sobretot a l’hivern, quan més demanda tenim): 

Treballant amb una temperatura mitjana del captador de 60ºC el rendiment del captador seria el següent: 

Mes Gen Feb Mar Abr Mai Jun 

η 0,28 0,35 0,40 0,43 0,47 0,51 

Mes Jul Ago Set Oct Nov Des 

η 0,54 0,52 0,50 0,38 0,29 0,25 

Taula 55. Rendiment d'un captador Junkers FKT-1 W orientat a sud i inclinat 50º, treballant per escalfar el fluid a 60ºC. 

Treballant amb una temperatura mitjana del captador de 45ºC el rendiment del captador seria el següent: 
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Mes Gen Feb Mar Abr Mai Jun 

η 0,46 0,51 0,54 0,57 0,61 0,64 

Mes Jul Ago Set Oct Nov Des 

η 0,67 0,65 0,63 0,55 0,47 0,44 

Taula 56. Rendiment d'un captador Junkers FKT-1 W orientat a sud i inclinat 50º, treballant per escalfar el fluid a 45ºC. 

S’observa com el rendiment pel mes de desembre, anant a buscar temperatures de 60ºC és del 25% mentre 

que si treballem amb una temperatura de 45ºC el rendiment arriba al 44%. De manera que es dissenyarà la 

instal· lació per treballar a 45ºC ja que l’ús d’aquesta temperatura als mesos d’hivern ens garanteix un 

rendiment molt més elevat dels captadors.  

En mesos de més radiació o menor demanda, degut a que no es demandarà tanta energia calorífica, s’anirà 

emmagatzemant energia calorífica en forma d’augment de temperatura fins al límit de 60ºC per donar un 

servei adequat a l’ACS. 

Això suposa que l’energia solar que s’aprofitarà al captador treballant a 45ºC, tenint en compte el 

rendiment d’aquest, per una superfície d’obertura de captador de 2,25 m2, serà la següent: 

Mes Gen Feb Mar Abr Mai Jun 

(kWh/dia) 3,26 4,33 5,47 6,22 6,75 7,07 

Mes Jul Ago Set Oct Nov Des 

(kWh/dia) 7,30 7,06 6,34 4,69 3,30 2,72 

Taula 57. Energia tèrmica aprofitable per un captador Junkers FKT-1 W orientat a sud i inclinat 50º, treballant per escalfar el fluid a 
45ºC. 

Es considerarà com a estàndard i vàlid un rendiment de la instal· lació del 86%, per comptabilitzar el valor 

de pèrdues calorífiques a través de parets de l’acumulador, canonades, vàlvules...  

De manera que l’energia que al final s’aprofitarà al sistema serà de: 

Mes Gen Feb Mar Abr Mai Jun 

(kWh/dia) 2,81 3,73 4,70 5,34 5,80 6,08 

Mes Jul Ago Set Oct Nov Des 

(kWh/dia) 6,28 6,07 5,45 4,03 2,84 2,34 

Taula 58.. Radiació aprofitable pel captador Junkers FKT-1 W suposant totes les pèrdues, orientat a sud i amb inclinació 50º 

Amb aquesta energia disponible per panell s’obté que el número de captadors necessaris per tal de cobrir 

la demanda d’energia calorífica per la calefacció (l’ACS no es contempla, ja que es fa l’estudi per 

treballar a 45ºC de temperatura) al mes de desembre (el més desfavorable) serà: 



Mesures d’eficiència energètica i implantació d’energia solar fotovoltaica, 
fototèrmica i biomassa en la rehabilitació d’un habitatge adossat ANNEXES 
 

95 

 

1) Energia calorífica total demandada al desembre = 83,17 kWh/dia 

2) Energia diària obtenible al desembre (captador FKT-1 W) per una orientació sud i inclinació 50º = 

2,34 kWh/dia 

3) Captadors necessaris per cobertura 100% = 35,54 

Òbviament aquesta quantitat de captadors és inviable i més tenint en compte que l’única període de temps 

que s’aprofitaran seran els mesos d’hivern, la resta de l’any amb molta més radiació solar i amb millor 

rendiment de les plaques es disposaria d’un excedent energètic molt elevat. 

VIII.3.1.2 Ombres 

En el disseny de la posició de les files de plaques a la teulada s’han de tenir en compte les possibles 

ombres que es puguin fer entre elles. Existeix la fórmula següent, que defineix la distància que hi ha 

d’haver entre files per tal que no es produeixin problemes d’ombres entre elles. 

m = �ℎ d"no' ( · !pfq 

On: 

d = Distància mínima entre línies de panells. 

h = Alçada de la línia de panells (en vertical, des del punt superior al terra). 

tanH = És la tangent de l’alçada solar (angle) al mes més desfavorable (desembre)  a les 10 h a la 

nostra latitud (19º) 

cosA = És el cosinus de l’azimut solar en el mes més desfavorable (desembre) a les 10 h solar. (29º) 

Aquest càlcul es pot simplificar per l’aplicació del “factor K” per distància entre panells: 

Inclinació 20º 25º 30º 35º 40º 45º 50º 55º 

Coeficient K 1,81 1,98 2,14 2,27 2,40 2,50 2,59 2,65 

Taula 59. Coeficient K pel càlcul de la distància entre files en funció de la inclinació de la placa. 

I l’operació a realitzar serà: 

m = � · X 

On: 

d = distància de la part davantera d’una filera i la part davantera de la següent. 

K = Factor adimensional que té una relació directa amb la inclinació dels panells. 

L = Longitud del panell. 

Aquesta és la fórmula que s’utilitzarà a la hora de definir la distància entre les files de panells que es 

poden instal· lar per captadors orientats a sud, que pels captadors Junkers FKT-1 W serà: 
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Captador Junkers FKT-1 W 

Posició Horitzontal 

Longitud del panell (alçada) 1145 mm 

Inclinació 50º 

Distància de la part davantera d’una filera a la davantera de la següent 2,97 m 

Taula 60. Distància entre files de captadors Junkers FKT-1 W en muntatge horitzontal, orientació sud i inclinació 50º. 

Aplicant aquesta distància sobre els plànols es pot observar que si respectem aquesta distància, com a 

màxim podem instal· lar 4 plaques. A més d’això tindrem el problema que existeix la sortida de la 

xemeneia que ens farà ombres. De manera que no es respectaran les distàncies i es farà el disseny 

suposant una separació entre files de captadors de poc més de 2,625 metres. Això provocarà algun 

problema més d’ombres entre files, però ens permetrà instal· lar dos captadors més, passant de 4 a 6, 

augmentant la producció, encara que potser el seu rendiment no sigui l’òptim. 

Pel que fa als edificis veïns o a la orografia no existiran problemes d’ombres, ja que els edificis adjacents 

són igual d’alts que l’habitatge en qüestió i no hi ha elevacions del terreny ni vegetació (arbres) que 

puguin fer ombres. 

VIII.3.1.3 Percentatge de cobertura de la demanda 

Per tant per un número de 6 captadors es podrà obtenir a partir del sol la següent cobertura de la demanda 

per la calefacció i l’ACS1: 

Per 6 captadors FKT-1 W treballant a 45ºC: 

 

                                                           
1 L’energia tèrmica de l’ACS s’ha comptabilitzat amb el valor de kWh/dia, però no s’ha tingut en compte 
que per l’hivern no s’aconseguirà la temperatura desitjada, per estar la instal· lació limitada a 45ºC. 
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Mes 
Edeman ACS 
(kWh/dia) 

Edeman Cal 
(kWh/dia) 

Edeman tot 
(kWh/dia) 

Esolar generada 6 capt. 

kWh/dia (%) 

Gen 8,87 86,46 95,34 16,85 17,67 

Feb 8,74 82,70 91,43 22,36 24,45 

Mar 8,46 68,50 76,96 28,22 36,66 

Abr 8,18 58,29 66,47 32,07 48,25 

Mai 8,04 37,57 45,60 34,83 76,37 

Jun 7,90 0,00   36,48   

Jul 7,76 0,00   37,66   

Ago 7,90 0,00   36,41   

Set 8,04 18,49 26,53 32,71 100,00 

Oct 8,18 37,34 45,51 24,18 53,13 

Nov 8,46 66,07 74,53 17,04 22,86 

Des 8,87 83,17 92,04 14,02 15,23 

Taula 61. Energia tèrmica demandada per calefacció i ACS i energia tèrmica que es podrà aconseguir amb la instal·lació de 6 
captadors Junkers FKT-1 W orientats a sud i inclinats 50º. 

Gràficament i sense tenir en compte els mesos d’estiu, es poden observar els següents percentatges de 

cobertura: 

 

Gràfic 5. Percentatge de la demanda d'energia tèrmica per ACS i calefacció que es cobrirà amb 6 plaques Junkers FKT-1 W 
instal·lades en orientació sud i inclinació 50º. 

Observant el gràfic, instal· lant 6 captadors, pels mesos d’hivern la cobertura és realment força baixa, 

sense superar el 20% ni el desembre ni el gener. Pel que fa al novembre i febrer podríem dir que podrem 

extreure una quarta part de l’energia calorífica necessària a través de la instal· lació solar. A partir d’aquí, 

degut a que les hores de sol augmenten i la demanda dismininueix considerablement ja comencem a tenir 

molts millors rendiments. 
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S’ha de dir que sense tenir en compte els mesos de juny, juliol i agost, la mitjana de cobertura anual seria 

del 43,85%, tot i que aquesta es concentraria als mesos on previsiblement l’ús de la calefacció serà 

pràcticament nul (abril, maig i setembre). 

Aquest fet ens permetrà treballar a temperatures més elevades durant aquests mesos, de manera que serà 

un bon moment per realitzar tractaments de temperatura per seguretat contra legionel· la i treballar amb 

temperatures d’ACS més elevades. 

VIII.3.2 Plaques orientades a oest i inclinades 13º 

Pel que fa  a la opció de les plaques orientades a oest i inclinades 13º la radiació incident que es tindrà 

(s’agafen els valors de 15º de l’Atles Solar) és la següent: 

Inclinació Gen Feb Mar Abr Mai Jun 

15º (MJ/m2·dia) 6,31 9,09 13,14 17,49 20,7 22,25 

Inclinació Jul Ago Set Oct Nov Des 

15º (MJ/m2·dia) 21,29 18,45 14,27 9,94 6,72 5,3 

Taula 62. Valors de radiació incident d'una placa orientada a oest i inclinada 15º. 

Aplicant les mateixes suposicions de pèrdues aplicades a les plaques orientades a sud, com és la pèrdua 

del 6% de la radiació que el captador no serà capaç d’absorbir, la radiació aprofitable serà, aplicant el 6% 

de pèrdues: 

Inclinació Gen Feb Mar Abr Mai Jun 

15º (MJ/m2·dia) 5,93 8,54 12,35 16,44 19,46 20,92 

15º (kWh/m2·dia) 1,65 2,37 3,43 4,57 5,41 5,81 

Inclinació Jul Ago Set Oct Nov Des 

15º (MJ/m2·dia) 20,01 17,34 13,41 9,34 6,32 4,98 

15º (kWh/m2·dia) 5,56 4,82 3,73 2,60 1,75 1,38 

Taula 63. Valors de radiació incident d'una placa orientada a oest i inclinada 15º tenint en compte el 6% de pèrdues per l’índex de 
reflexió. 

El model de captador amb que es farà el càlcul és el mateix que en l’estudi de l’orientació a sud i 

inclinació 50º, el model FKT-1 W en muntatge horitzontal de la casa Junkers.  

La radiació mitjana disponible per l’orientació a oest i la inclinació a 13º (suposant el 6% de pèrdues 

degut a la reflexió del captador) durant les hores de sol per cada mes serà la següent per una inclinació de 

50º i una orientació del captador a sud: 

Mes Gen Feb Mar Abr Mai Jun 

G (W/m2) 424,04 476,53 495,53 509,85 518,65 515,63 

Mes Jul Ago Set Oct Nov Des 

G (W/m2) 513,15 504,36 493,79 420,10 388,73 392,41 

Taula 64. Radiació solar disponible suposant el 6% de pèrdues per l'índex de reflexió mitjana durant les hores de sol per una placa 
orientada a oest i inclinada 13º. 
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VIII.3.2.1 Energia aprofitable pel sistema 

Igual que abans, es realitzarà el dimensionament per una temperatura mitjana del captador de 45ºC. Com 

s’ha dit anteriorment, seria aconsellable aconseguir una temperatura de 60ºC, ja que l’ACS treballarà a 

aquesta temperatura, però com es pot veure en les següents taules, el rendiment dels captadors treballant a 

temperatures de 60º disminueix molt i inclús per les plaques en orientació oest i inclinació de 13º no hi ha 

suficient radiació per aconseguir que la temperatura de l’aigua arribi a 60ºC, ja que per aquesta 

temperatura el rendiment del captador els mesos de novembre, desembre i gener és negatiu (les pèrdues 

cap a l’ambient són superiors que el que es rep del sol): 

Treballant amb una temperatura mitjana del captador de 60ºC el rendiment del captador seria el següent: 

Mes Gen Feb Mar Abr Mai Jun 

η -0,21 0,07 0,28 0,41 0,50 0,56 

Mes Jul Ago Set Oct Nov Des 

η 0,57 0,52 0,44 0,19 -0,12 -0,30 

Taula 65. Rendiment d'un captador Junkers FKT-1 W orientat a oest i inclinat 13º, treballant per escalfar el fluid a 60ºC. 

Treballant amb una temperatura mitjana del captador de 45ºC el rendiment del captador seria el següent: 

Mes Gen Feb Mar Abr Mai Jun 

η 0,13 0,32 0,47 0,56 0,63 0,67 

Mes Jul Ago Set Oct Nov Des 

η 0,68 0,66 0,60 0,43 0,21 0,07 

Taula 66. Rendiment d'un captador Junkers FKT-1 W orientat a oest i inclinat 13º, treballant per escalfar el fluid a 45ºC. 

Els rendiments negatius que s’obtenen treballant a una temperatura del captador de 60ºC pels mesos de 

novembre, desembre i gener ens indiquen que degut a la baixa temperatura diürna de l’ambient i la poca 

radiació és impossible fer arribar el fluid als 60ºC, el flux de pèrdues calorífiques a l’ambient és superior a 

la que s’obté del sol. De manera que no hi ha més solució que fer l’estudi amb una temperatura de treball 

del fluid de 45ºC ja que a 60ºC no seríem capaços d’aconseguir la temperatura. Tot i això, cal remarcar el 

baix rendiment de les plaques durant el desembre i gener.  

Això suposa que l’energia solar aprofitada al captador treballant a 45ºC (suposant el rendiment d’aquest), 

per una superfície d’obertura de captador de 2,25 m2, serà la següent: 

Mes Gen Feb Mar Abr Mai Jun 

(kWh/dia) 0,47 1,71 3,59 5,71 7,62 8,73 

Mes Jul Ago Set Oct Nov Des 

(kWh/dia) 8,55 7,10 5,03 2,52 0,83 0,23 

Taula 67. Energia tèrmica aprofitable per un captador Junkers FKT-1 W orientat a oest i inclinat 13º, treballant per escalfar el fluid a 
45ºC. 

Es considerarà com a estàndard i vàlid un rendiment de la instal· lació del 86%, per comptabilitzar el valor 

de pèrdues calorífiques a través de parets de l’acumulador, canonades, vàlvules.... 
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De manera que l’energia que s’aprofitarà al sistema serà de: 

Mes Gen Feb Mar Abr Mai Jun 

(kWh/dia) 0,40 1,47 3,09 4,91 6,55 7,51 

Mes Jul Ago Set Oct Nov Des 

(kWh/dia) 7,35 6,11 4,32 2,17 0,71 0,20 

Taula 68. Radiació aprofitable pel captador Junkers FKT-1 W suposant totes les pèrdues, orientat a oest i amb inclinació 13º 

VIII.3.2.2 Ombres 

Amb la disposició de les plaques apaïsades a la teulada no es tindran problemes d’ombres entre elles. 

Això ens permetrà aprofitar molt millor l’espai i instal· lar moltes més plaques. Tindríem problemes amb 

la xemeneia, que sí que ens produiria ombres, però no es tindrà en compte pels càlculs. 

Suposant doncs que no es tindran problemes d’ombres entre plaques, mirant sobre el plànol es podrien 

col· locar fins a 14 panells Junkers FKT-1 W en una posició relativament normal. Probablement se’n 

podria col· locar algun més, però en una disposició molt rebuscada dels captadors. 

Pel que fa als edificis veïns o a la orografia no existiran problemes d’ombres, ja que els edificis adjacents 

són igual d’alts que l’habitatge en qüestió i no hi ha elevacions del terreny ni vegetació (arbres) que 

puguin fer ombres. 

VIII.3.2.3 Percentatge de cobertura de la demanda 

Degut a que per aquesta configuració podrem instal·lar fins a 14 plaques es realitza un estudi amb diferent 

número de captadors treballant amb una temperatura del fluid de 45ºC per comprovar quin nivell de 

demanda cobriríem en funció del número: 

Mes 
Edeman ACS 
(kWh/dia) 

Edeman Cal 
(kWh/dia) 

Edeman tot 
(kWh/dia) 

Esolar generada 6 capt. 

kWh/dia (%) 

Gen 8,87 86,46 95,34 2,41 2,53 

Feb 8,74 82,70 91,43 8,81 9,64 

Mar 8,46 68,50 76,96 18,53 24,08 

Abr 8,18 58,29 66,47 29,46 44,33 

Mai 8,04 37,57 45,60 39,33 86,24 

Jun 7,90 0,00   45,06   

Jul 7,76 0,00   44,11   

Ago 7,90 0,00   36,66   

Set 8,04 18,49 26,53 25,95 97,81 

Oct 8,18 37,34 45,51 13,02 28,61 

Nov 8,46 66,07 74,53 4,28 5,74 

Des 8,87 83,17 92,04 1,19 1,29 

Taula 69. Energia tèrmica demandada per calefacció i ACS i energia tèrmica que es podrà aconseguir amb la instal·lació de 6 
captadors Junkers FKT-1 W orientats a oest i inclinats 13º. 
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Mes 
Edeman tot 
(kWh/dia) 

Esolar generada 8 capt. Esolar generada 10 capt. 

kWh/dia (%) kWh/dia (%) 

Gen 95,34 3,22 3,38 4,02 4,22 

Feb 91,43 11,75 12,85 14,69 16,06 

Mar 76,96 24,70 32,10 30,88 40,13 

Abr 66,47 39,28 59,10 49,11 73,88 

Mai 45,60 52,44 100,00 65,55 100,00 

Jun   60,08   75,10   

Jul   58,81   73,51   

Ago   48,88   61,10   

Set 26,53 34,60 100,00 43,25 100,00 

Oct 45,51 17,36 38,14 21,70 47,68 

Nov 74,53 5,70 7,65 7,13 9,56 

Des 92,04 1,58 1,72 1,98 2,15 

Taula 70. Energia tèrmica demandada per calefacció i ACS i energia tèrmica que es podrà aconseguir amb la instal·lació de 8 i 10 
captadors Junkers FKT-1 W orientats a oest i inclinats 13º. 

Mes 
Edeman tot 
(kWh/dia) 

Esolar generada 12 capt. Esolar generada 14 capt. 

kWh/dia (%) kWh/dia (%) 

Gen 95,34 4,83 5,07 5,63 5,91 

Feb 91,43 17,62 19,28 20,56 22,49 

Mar 76,96 37,06 48,15 43,23 56,18 

Abr 66,47 58,93 88,65 68,75 100,00 

Mai 45,60 78,66 100,00 91,76 100,00 

Jun   90,12   105,14   

Jul   88,21   102,91   

Ago   73,32   85,54   

Set 26,53 51,90 100,00 60,54 100,00 

Oct 45,51 26,04 57,21 30,38 66,75 

Nov 74,53 8,55 11,47 9,98 13,39 

Des 92,04 2,37 2,58 2,77 3,01 

Taula 71. Energia tèrmica demandada per calefacció i ACS i energia tèrmica que es podrà aconseguir amb la instal·lació de 12 i 14 
captadors Junkers FKT-1 W orientats a oest i inclinats 13º. 

Gràficament i sense tenir en compte els mesos d’estiu, es poden observar els següents percentatges de 

cobertura: 
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Gràfic 6. Percentatge de la demanda d'energia tèrmica per ACS i calefacció que es cobrirà en funció del número de plaques Junkers 
FKT-1 W instal·lades en orientació oest i inclinació 13º. 

Observant el gràfic, de seguida es detecta que seria una mala idea des del punt de vista de producció 

d’ACS la instal· lació dels captadors orientats a oest, encara que es col· loquin en la millor inclinació 

possible, que és pròxima als 15º. Es pot observar com en els mesos d’hivern, tot i instal· lar fins a 14 

captadors no es superarà el 5% de cobertura pel mes de desembre, s’arribarà a un 6,26% pel mes de gener 

i un 14,29% pel novembre. La resta de mesos la cobertura ja es comença a disparar, degut a que la 

trajectòria del sol és més alta i la petita inclinació de les plaques afavoreix. 

VIII.4 CONFIGURACIÓ FINAL 

Observant els resultats de l’estudi de les dues configuracions (orientació sud i inclinació 50º enfront 

orientació oest i inclinació 13º) està clar que s’instal· laran els captadors orientats a sud i inclinats 50º. 

Aquesta configuració té el problema, ja comentat, de les ombres que es fan entre files, i per tant que 

l’aprofitament de l’espai és inferior. A més d’això, a l’estar encarades a sud i la inclinació de la teulada a 

l’oest tindrem una instal· lació de suport més complicada i alhora haurà de ser capaç de resistir les fortes 

ràfegues de vent provinents del nord (tramuntana). Això provocarà un encariment de la instal· lació de 

soportació i possibles problemes estructurals que s’hauran de tenir en compte. Tot i això, si es vol 

extreure rendiment de la instal· lació no hi ha altre opció, ja que la baixa productivitat en els mesos 
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d’hivern, de la possible instal· lació de les plaques orientades a oest i 13º, no compensa el cost d’instal· lar 

14 captadors.  

De manera que la configuració final serà: 

1) Configuració final escollida = 6 captadors orientats a sud i inclinats 50º. 

2) Separació entre files = 2,625 metres. 

3) Percentatge de cobertura anual = 45,76% de la demanda de calefacció i ACS (sense tenir en compte 

els mesos de juny, juliol i agost). 

4) Percentatge de cobertura mínima = 16,36% de la demanda de calefacció i ACS pel mes de desembre. 
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ANNEX IX. ESTUDI DE LA ORIENTACIÓ I 
INCLINACIÓ DEL CAMP SOLAR FOTOVOLTAIC 

IX.1 RADIACIÓ SOLAR DISPONIBLE 

En aquest estudi s’estudiarà la radiació solar disponible per un panell ubicat en diferents orientacions 

(angle d’azimut) i inclinacions per tal de valorar quina opció és més favorable per l’habitatge. Els valors 

de radiació s’extreuen de l’Atles Solar a Catalunya, editat per l’Institut Català d’Energia, per la població 

de Sant Pere Pescador, la més pròxima al poble de Verges. 

S’estudiaran les tres opcions de radiació disponible descrites anteriorment, azimut a 0º, 18º i 90º. 

IX.1.1 Azimut a 0º 

Amb la latitud de Verges (42º), la teoria diu que si es vol maximitzar el rendiment anual dels panells 

estiguin a una inclinació igual a la latitud de Verges menys 10º. De manera que la inclinació dels panells a 

efectes pràctics hauria de ser 30º. De totes maneres quan es miren les dades de radiació de Sant Pere 

Pescador, es pot observar que anualment, el valor màxim de radiació solar global diària serà a 35º. 

Estudiant la radiació pels panells orientats a sud i per inclinacions de 30º, 35º i 40º s’obtenen els següents 

valors: 

IX.1.1.1 Inclinació 30º 

Inclinació Gen Feb Mar Abr Mai Jun 

30º (MJ/m2·dia) 10,58 13,36 16,72 19,54 21,1 21,59 

Inclinació Jul Ago Set Oct Nov Des 

30º (MJ/m2·dia) 21,21 19,82 17,19 13,67 10,58 9,1 

Taula 72. Valors de radiació incident a un panell orientat a sud i inclinat 30º. 

La mitjana anual per aquesta inclinació és de = 16,22 MJ/m2·dia. 

IX.1.1.2 Inclinació 35º 

Inclinació Gen Feb Mar Abr Mai Jun 

35º (MJ/m2·dia) 11,09 13,81 16,97 19,57 20,72 21,07 

Inclinació Jul Ago Set Oct Nov Des 

35º (MJ/m2·dia) 20,75 19,63 17,31 14 11,02 9,55 

Taula 73. Valors de radiació incident a un panell orientat a sud i inclinat 35º. 

Mitjana anual per aquesta inclinació és de = 16,29 MJ/m2·dia. 
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IX.1.1.3 Inclinació 40º 

Inclinació Gen Feb Mar Abr Mai Jun 

40º (MJ/m2·dia) 11,53 14,16 17,11 19,28 20,22 20,42 

Inclinació Jul Ago Set Oct Nov Des 

40º (MJ/m2·dia) 20,18 19,32 17,32 14,25 11,39 9,94 

Taula 74. Valors de radiació incident a un panell orientat a sud i inclinat 40º. 

Mitjana anual per aquesta inclinació és de = 16,27 MJ/m2·dia. 

IX.1.1.4 Conclusions 

Veient, per tant, els resultats de radiació, sembla que la millor inclinació en termes de generació anual és 

la de 35º, tot i que les diferències entre les tres inclinacions són pràcticament nul· les. El que sí que ens 

interessa de tenir una inclinació de 35º és que a l’hivern, per petita que sigui tenim una generació major 

que a 30º. 

IX.1.2 Azimut a 18º 

L’azimut de 18º s’obté d’un estudi de la col· locació de les plaques seguint el pendent de la teulada. 

Sembla que per aquesta situació el panell hauria de mirar a sud, però un cop es fa l’estudi, degut al 

pendent de 13º de la teulada s’observa que la projecció de la normal sobre el pla del terra té un azimut de 

18º sud-est. 

Degut a que no existeixen dades per una orientació de 18º, es farà una interpolació lineal entre la radiació 

disponible per una orientació entre 0º i 30º. No seran dades exactes, però es suposa que l’aproximació serà 

vàlida. 

IX.1.2.1 Inclinació 30º 

Inclinació Gen Feb Mar Abr Mai Jun 

30º (MJ/m2·dia) 10,196 12,964 16,414 19,384 21,076 21,638 

Inclinació Jul Ago Set Oct Nov Des 

30º (MJ/m2·dia) 21,222 19,724 16,932 13,316 10,226 8,764 

Taula 75. Valors de radiació incident a un panell orientat a 18º sud-est i inclinat 30º. 

Mitjana anual per aquesta inclinació és de = 16,00 MJ/m2·dia. 

IX.1.2.2 Inclinació 35º 

Inclinació Gen Feb Mar Abr Mai Jun 

35º (MJ/m2·dia) 10,646 13,348 16,628 19,348 20,726 21,148 

Inclinació Jul Ago Set Oct Nov Des 

35º (MJ/m2·dia) 20,798 19,546 17,022 13,592 10,618 9,166 

Taula 76. Valors de radiació incident a un panell orientat a 18º sud-est i inclinat 35º. 

Mitjana anual per aquesta inclinació és de = 16,06 MJ/m2·dia. 



Mesures d’eficiència energètica i implantació d’energia solar fotovoltaica, 
fototèrmica i biomassa en la rehabilitació d’un habitatge adossat ANNEXES 
 

106 

 

IX.1.2.3 Inclinació 40º 

Inclinació Gen Feb Mar Abr Mai Jun 

40º (MJ/m2·dia) 11,032 13,644 16,732 19,124 20,256 20,534 

Inclinació Jul Ago Set Oct Nov Des 

40º (MJ/m2·dia) 20,258 19,248 17,008 13,794 10,934 9,508 

Taula 77. Valors de radiació incident a un panell orientat a 18º sud-est i inclinat 40º. 

Mitjana anual per aquesta inclinació és de = 16,02 MJ/m2·dia. 

IX.1.2.4 Conclusions 

Veient, per tant, els resultats de radiació, sembla que la millor inclinació en termes de generació anual és, 

igual que amb un azimut de 0º, una inclinació de 35º, tot i que les diferències entre les tres inclinacions 

són pràcticament nul· les.  

IX.1.3 Azimut a 90º 

L’azimut a 90º significa que les plaques estaran orientades a est, seguint el pendent de la teulada i 

d’aquesta manera evitar de forma general els esforços generats a l’estructura dels panells pel vent 

predominant (que és d’origen nord). A més, és una disposició que degut a que els panells estan apaïsats o 

pràcticament apaïsat, no es faran ombres entre ells i no farà falta que hi hagi distància entre files. Pel 

costat contrari, com es veurà a continuació, comparat amb les dues situacions anteriors és la que rebem 

menys radiació. 

IX.1.3.1 Inclinació 15º 

Inclinació Gen Feb Mar Abr Mai Jun 

15º (MJ/m2·dia) 6,31 9,09 13,14 17,49 20,7 22,25 

Inclinació Jul Ago Set Oct Nov Des 

15º (MJ/m2·dia) 21,29 18,45 14,27 9,94 6,72 5,3 

Taula 78. Valors de radiació incident a un panell orientat a est i inclinat 15º. 

Mitjana anual per aquesta inclinació és de = 13,77 MJ/m2·dia. 

IX.1.3.2 Inclinació 20º 

Inclinació Gen Feb Mar Abr Mai Jun 

20º (MJ/m2·dia) 6,33 9,01 13,07 17,33 20,45 22 

Inclinació Jul Ago Set Oct Nov Des 

20º (MJ/m2·dia) 21 18,3 14,12 9,84 6,71 5,28 

Taula 79. Valors de radiació incident a un panell orientat a est i inclinat 20º. 

Mitjana anual per aquesta inclinació és de = 13,64 MJ/m2·dia. 
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IX.1.3.3 Inclinació 25º 

Inclinació Gen Feb Mar Abr Mai Jun 

25º (MJ/m2·dia) 6,31 8,97 12,94 17,12 20,16 21,71 

Inclinació Jul Ago Set Oct Nov Des 

25º (MJ/m2·dia) 20,69 18,04 13,97 9,72 6,68 5,23 

Taula 80. Valors de radiació incident a un panell orientat a est i inclinat 25º.  

Mitjana anual per aquesta inclinació és de = 13,48 MJ/m2·dia. 

IX.1.3.4 Conclusions 

Veient, per tant, els resultats de radiació, sembla que la millor inclinació en termes de generació anual és 

amb una inclinació de 15º. En aquest aspecte la inclinació ens afavoreix, ja que són pràcticament els 13º 

de la coberta, de manera que es podrien instal· lar directament a 13º agafant com a vàlids els valors de 

radiació de 15º o realitzar un petita estructura per aixecar-les 2º. 

IX.1.4 Radiació solar disponible en Hores Solars Pic 

Es passen els valors de MJ/m2·dia a la unitat de Hores Solar Pic equivalent per facilitar-nos el càlcul, ja 

que les plaques solars fotovoltaiques expressen la potència de generació en watts a les condicions 

estàndards de radiació de 1000 W/m2 i temperatura de la cèl· lula de 25ºC. El factor de conversió és: 

3,6 MJ = 1 kWh 

Un cop coneguts els kWh/m2·dia, dividint per la potència de radiació estàndard que s’utilitza per calibrar 

els mòduls (1 kW/m2), s’obtenen la quantitat de HSP (hores sol pic) equivalents o nombre d’hores a 

potència nominal equivalents, que significa les hores que hauria de lluir el Sol a intensitat fixa de 1000 

W/m2 per a produir la mateixa energia que arriba en realitat durant un dia mitjà del mes escollit (en el qual 

el sol varia d’intensitat durant el dia). 

IX.1.4.1 Azimut a 0º i inclinació 35º 

Inclinació Gen Feb Mar Abr Mai Jun 

35º (HSP) 3,08 3,84 4,71 5,44 5,76 5,85 

Inclinació Jul Ago Set Oct Nov Des 

35º (HSP) 5,76 5,45 4,81 3,89 3,06 2,65 

Taula 81. Valors de radiació incident a un panell orientat a sud i inclinat 35º en HSP. 

Pel que fa a la mitjana anual per aquesta orientació i inclinació, les HSP = 4,53 

De manera que la radiació que rebrà un mòdul amb una inclinació de 35º serà de mitja 4,53 Hores Sol Pic 

durant cada dia de l’any. Això vol dir que de mitjana cada dia el mòdul rebrà 1000 kWh/m2 durant 4,53 

hores. 

El mes que es rep menys energia és el desembre amb 2,65 HSP i el que més el juny amb 5,85 HSP. 
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IX.1.4.2 Azimut a 18º i inclinació 35º 

Inclinació Gen Feb Mar Abr Mai Jun 

35º (HSP) 2,96 3,71 4,62 5,37 5,76 5,87 

Inclinació Jul Ago Set Oct Nov Des 

35º (HSP) 5,78 5,43 4,73 3,78 2,95 2,55 

Taula 82. Valors de radiació incident a un panell orientat a 18º sud-est i inclinat 35º en HSP. 

Pel que fa a la mitjana anual a una inclinació de 35º i azimut 18º, les HSP = 4,46 

De manera que la radiació que rebrà un mòdul amb una inclinació de 35º serà de mitja 4,46 Hores Sol Pic 

durant cada dia de l’any. Això vol dir que de mitjana cada dia el mòdul rebrà 1000 kWh/m2 durant 4,46 

hores. 

El mes que es rep menys energia és el desembre amb 2,55 HSP i el que més el juny amb 5,87 HSP. 

IX.1.4.3 Azimut a 90º i inclinació 15º 

Inclinació Gen Feb Mar Abr Mai Jun 

15º (HSP) 1,75 2,53 3,65 4,86 5,75 6,18 

Inclinació Jul Ago Set Oct Nov Des 

15º (HSP) 5,91 5,13 3,96 2,76 1,87 1,47 

Taula 83. Valors de radiació incident a un panell orientat a est i inclinat 15º en HSP. 

Pel que fa a la mitjana anual a una inclinació de 15º i azimut 90º, les HSP = 3,83 

De manera que la radiació que rebrà un mòdul amb una inclinació de 15º serà de mitja 3,83 Hores Sol Pic 

durant cada dia de l’any. Això vol dir que de mitjana cada dia el mòdul rebrà 1000 kWh/m2 durant 3,83 

hores. 

El mes que es rep menys energia és el desembre amb 1,47 HSP i el que més el juny amb 6,18 HSP. 

IX.1.5 Comparació de resultats de radiació: 

Mitjançant aquest gràfic es pot observar i comparar la radiació disponible pels diferents angles d’azimut 

de les plaques (s’ha de tenir en compte que per un azimut a 0º i 18º s’agafa una inclinació de placa de 35º 

i per la d’azimut 90º de 15º). 
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Gràfic 7. Radiació que rep una placa en funció del mes i la orientació i inclinació que té. 

Mirant el gràfic es pot observar com efectivament, anualment, l’azimut òptim és mirant a sud tot i que la 

diferència anual no és molt acusada respecte els panells orientats a 18º sud-est. Si que la diferència és més 

important amb les plaques encarades a est. De totes maneres, s’ha de tenir en compte que les unitats són 

de MJ/m2·dia, de manera que tot i que les diferències puguin ser petites si es multipliquen pel número de 

metres i pels 365 dies de l’any, en el global poden tenir una importància important. 

Pel que fa a les inclinacions, les plaques a 35º ens permeten obtenir uns valors més regulars durant l’any i 

alhora més radiació als mesos d’hivern. De les plaques encarades a est, la inclinació de 15º, és la que ens 

dóna més energia durant l’any, en gran part degut a que com que són pràcticament planes a l’estiu (quan 

la trajectòria solar és molt alta) poc importa que estiguin orientades a est (de fet als mesos d’estiu s’obté 

més energia que amb les plaques encarades a sud), però a l’hivern paguem aquesta concessió en benefici 

de la producció anual. 
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ANNEX X. ESTUDI DEL DIMENSIONAMENT DEL 
CAMP DE PANELLS FOTOVOLTAICS 

X.1 TECNOLOGIES DE PANELLS FOTOVOLTAICS 

Existeixen tres tipus de tecnologies de mòduls fotovoltaics: 

1) Capa fina: És una tecnologia molt flexible i que es comporta millor que el silici cristal· lí respecte la 

llum difusa. En principi basades en silici amorf o altres tecnologies com la CIS o la CdTe. El 

rendiment no és tan elevat com les de silici cristal· lí (excepte quan es combinen amb diferents capes 

fines), però a favor seu s’ha de dir que usen menys material i a altes temperatures tenen una 

disminució del rendiment menys acusada que les de silici cristal· lí. Tot i això l’avanç tecnològic ha 

creat mòduls multicapa compostos per capes fines de silici amorf, cristal· lí... que gràcies a la 

combinació d’aquestes permeten una absorció de l’ample de banda més gran i per tant majors 

rendiments. De fet aquestes tecnologies poden superar rendiments del 20% (els més elevats del 

mercat). En contra, són les més cares. 

2) Silici monocristal· lí: En general són les que tenen el rendiment més elevat si no es té en compte l’ús 

de diferents tecnologies unides com a la capa fina. En contra solen ser les que tenen un preu més 

elevat, encara que avui en dia la diferència de preus no és molt elevada i inclús es poden trobar 

plaques més barates que les de silici policristal· lí en l’ampli mercat actual. 

3) Silici policristal· lí: En general tenen menor rendiment que les monocristal· lines però són més barates. 

De totes maneres els rendiments com es veurà són molt semblants avui en dia al monocristal· lí. 

Pel que fa a l’estudi per la instal· lació d’un sistema d’obtenció d’energia elèctrica a través de la tecnologia 

fotovoltaica s’ha analitzat un panell de cada tecnologia. No són ni els més barats ni els que tenen més 

rendiment del mercat, però tot i així, a partir d’aquests tres escollirem quin és el que s’adapta millor a la 

nostra instal· lació en quant a generació, cost i retorn de la inversió. 

Els mòduls s’han escollit per la potència pic que són capaços d’oferir, al voltant dels 250 Wp i les seves 

característiques són les següents: 
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Silici monocristal· lí: 

Empresa Suntech 

Model TP250S-20/Wd 

 STC1 NOCT2 

Pot. Nom. Pmax (Wp) 250 183 

Voc (V) 37,4 34,4 

I sc (A) 8,63 6,98 

Vmpp (V) 30,7 27,9 

I mpp (A) 8,15 6,56 

Coef. Rend. (ηm) 15,4 

NOCT (ºC) 45 

Coef. Temp. αPT (%/ºC) -0,44 

Long. (mm) 1640 

Ampl. (mm) 992 

Preu (€/placa) 295,4 

Taula 84. Característiques tècniques del panell solar Suntech TP250S-20/Wd. 

Silici policristal· lí: 

Empresa REC 

Model 250PE 

 STC  NOCT  

Pot. Nom. Pmax (Wp) 250 189 

Voc (V) 37,4 35 

I sc (A) 8,86 7,12 

Vmpp (V) 30,2 28,3 

I mpp (A) 8,3 6,68 

Coef. Rend. (ηm) 15,1 

NOCT (ºC) 45,7 

Coef. Temp. αPT (%/ºC) -0,4 

Long. (mm) 1665 

Ampl. (mm) 950 

Preu (€/placa) 258,2 

Taula 85. Característiques tècniques del panell solar REC 250PE 

 

 

 

                                                           
1 Standard Test Condition. Irradiació = 1000 W/m2, AM = 1,5, Tª = 25ºC 
2 Irradiació 800 W/m2, Tª = 20ºC, vel. aire = 1 m/s 
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Capa fina: 

Empresa Panasonic 

Model VBHN245SJ25 

 STC  NOCT  

Pot. Nom. Pmax (Wp) 245 187,4 

Voc (V) 53 50,3 

I sc (A) 5,86 4,71 

Vmpp (V) 44,3 42,5 

I mpp (A) 5,54 4,41 

Coef. Rend. (ηm) 19,4 

NOCT (ºC) 45 

Coef. Temp. αPT (%/ºC) -0,29 

Long. (mm) 1580 

Ampl. (mm) 798 

Preu (€/placa) 373,26 

Taula 86. Característiques tècniques del panell solar Panasonic VBHN245SJ25. 

X.2 METODOLOGIA DE CÀLCUL DE L’ENERGIA ELÈCTRICA PRODUÏDA 
USADA A L’ESTUDI 

Per calcular l’energia elèctrica final que obtindrem a través de les plaques fotovoltaiques, s’usa la següent 

fórmula de càlcul: 

@ = r�;� · r+�;: · r+stu · v 

Aquesta fórmula té en compte una sèrie de rendiments que ens permetran tenir una estimació de l’energia 

elèctrica final obtinguda a partir de la radiació incident. Els diferents factors que composen la fórmula són 

els següents: 

Pnom = És la potència nominal que és capaç de generar el mòdul fotovoltaic en unes condicions 

estàndards de laboratori anomenades STC, Standard Test Condition, i que es calculen amb una 

irradiació de 1000 W/m2, AM 1,5 i temperatura de la cèl· lula de 25ºC. 

PRmod = Performance Ratio Modul. És un factor de rendiment que té en compte com es comporta el 

mòdul amb l’acció de la temperatura. Els mòduls a mesura que augmenta la temperatura ambient 

disminueixen el seu rendiment. Cada mòdul té una Performance Ratio Modul característic que es 

calcula amb la següent fórmula: 

r+�;: = 1 + wx, · (��� − 25 + �ytz, − 20) 

En aquesta fórmula es tenen en compte els factors característics definits pel fabricant del mòdul: 

αPT = Coeficient de temperatura de la potència del mòdul (%/ºC) 

TNOCT 
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PRBOS = Performance Ratio of Balance Of System. Es tracta d’un factor de rendiment que té en 

compte les pèrdues que es produeixen en tots els elements aigües avall del mòdul fotovoltaic, com 

són l’inversor, cablejat, transformadors... Es troba entre 0,85 i 0,9 segons la bibliografia, però 

agafarem un 0,8 degut a que es tracta de bibliografia que té en compte que la instal· lació es connecta 

a la xarxa i en el nostre cas estarem en autoconsum, amb lo qual hi haurà més elements a la 

instal· lació, entre ells les bateries acumuladores. 

H = Radiació solar incident sobre el mòdul en Hores Solar Pic. 

X.3 ESTUDI DEL DIMENSIONAT DEL CAMP FOTOVOLTAIC 

Es fa un estudi de les tres possibles orientacions utilitzant els tres tipus de panells de diferents tecnologies 

sobre la teulada d’aigües vessant que mira a l’est, amb les plaques encarades a azimut = 0º i inclinació = 

35º, azimut = 18º i inclinació = 35º i azimut = 90º (est) i inclinació = 13º/15º 

X.3.1 Azimut = 0º i inclinació = 35º 

Aquesta disposició de les plaques ens permet instal· lar un total de: 

Posició REC Suntech Panasonic 

Horitzontal 3 files x 3 panells = 9 3 files x 3 panells = 9 4 files x 3 panells = 12 

Vertical 2 files x 5 panells =10 2 files x 5 panells =10 2 files x 6 panells = 12 

Taula 87. Número de panells que es poden instal·lar en un azimut = 0º i inclinació = 35º. 

Aquests valors es deuen a la separació que s’ha de deixar entre plaques. Degut a que les plaques 

Panasonic són de dimensions més petites, sobretot en amplada, en posició horitzontal ens permet instal· lar 

una fila més de captadors. Tot i això, sobre plànol, tot i ser possible la instal· lació d’aquesta fila més de 

plaques Panasonic, l’espai és molt just i es poden tenir problemes amb l’estructura i amb la integració 

arquitectònica. 

Pel que fa a la disposició vertical, s’instal· larien en tots els casos 2 files, però més plaques per fila. La 

integració arquitectònica és més senzilla, però ens trobaríem amb l’inconvenient de la tramuntana, que 

tindria molta superfície on impactaria i l’estructura de les plaques hauria de ser molt robusta. 

Un altre inconvenient d’aquesta disposició, és que per aconseguir que les plaques mirin a sud s’han 

d’instal· lar escalonades, cosa que encara complica més la integració arquitectònica i l’estructura de 

suport. 

L’únic avantatge d’aquesta disposició és que la generació per m2 de placa instal· lada és la més elevada, 

com es pot veure a continuació: 
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X.3.1.1 Posició horitzontal 

 Producció (kWh) 

Mes 9 panells Suntech 9 panells REC 12 panells Panasonic 

Gener 165,087958 165,225474 219,398527 

Febrer 184,83304 185,065048 246,037266 

Març 247,989398 248,620682 331,7383391 

Abril 274,1757 275,11506 367,9989768 

Maig 294,311024 295,852592 397,7433854 

Juny 284,06574 286,08846 386,6243864 

Juliol 284,8311 287,27545 389,7880583 

Agost 270,79585 272,986558 369,9018572 

Setembre 233,37342 235,03518 317,6301912 

Octubre 199,8136 200,7684 269,567816 

Novembre 155,84484 156,24156 208,4754784 

Desembre 141,5119 141,68953 188,3710887 

Anual 2750,55021 2762,44191 3704,375539 

SUMA 2736,63357 2749,963994 3693,275371 

Taula 88. Producció elèctrica per les configuracions de panells en posició horitzontal i az. = 0º β = 35º. 

X.3.1.2 Posició vertical 

 Producció (kWh) 

Mes 10 panells Suntech 10 panells REC 12 panells Panasonic 

Gener 183,58386 183,4310644 219,398527 

Febrer 205,6278311 205,3700444 246,037266 

Març 276,2452022 275,5437756 331,7383391 

Abril 305,6834 304,6396667 367,9989768 

Maig 328,7251022 327,0122489 397,7433854 

Juny 317,8760667 315,6286 386,6243864 

Juliol 319,1949444 316,479 389,7880583 

Agost 303,3183978 300,8842778 369,9018572 

Setembre 261,1502 259,3038 317,6301912 

Octubre 223,076 222,0151111 269,567816 

Novembre 173,6017333 173,1609333 208,4754784 

Desembre 157,4328111 157,2354444 188,3710887 

Anual 3069,3799 3056,1669 3704,375539 

SUMA 3055,515549 3040,703967 3693,275371 

Taula 89. Producció elèctrica per les configuracions de panells en posició vertical i az. = 0º β = 35º. 
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X.3.1.3 Superfície de captació 

Placa Superfície posició Horitz. (m2) Superfície posició Vert. (m2) 

Suntech 14,64192 16,2688 

REC 14,23575 15,8175 

Panasonic 15,13008 15,13008 

Taula 90. Superfície de mòduls per cada configuració estudiada per un az. = 0º β = 35º. 

X.3.1.4 Resultats globals 

Placa 
Generació/m2 

(kWh/m2) 

Generació anual 
(kWh/any) Pos. 

Horitz. 

Generació anual 
(kWh/any) Pos. 

Vert. 

Preu 
mòduls/energia 

generada (€/kWh) 

Suntech 186,9040105 2736,63357 3040,703967 0,971485561 

REC 193,1731025 2749,963994 3055,515549 0,845029246 

Panasonic 244,1015097 3693,275371 3693,275371 1,212777156 

Taula 91. Resultats globals dels panells per un az. = 0º β = 35º. 

X.3.1.4.1 Generació pel mes més desfavorable 

Per una instal· lació en autoconsum serà molt important i de fet serà el factor que ens determinarà la 

instal· lació, la generació elèctrica pel mes més desfavorable. En el nostre cas el desembre. 

Placa Consum hivern (kWh/m2) 
Generació  (kWh/dia) 

Pos. Horitz. (Desembre) 
Generació (kWh/dia) Pos. 

Vert. (Desembre) 

Suntech 

7,34 

4,5649 5,07211111 

REC 4,57063 5,078477778 

Panasonic 6,07648673 6,07648673 

Taula 92. Consum pel mes de desembre i generació estimada per un az. = 0º β = 35º. 

X.3.1.4.2 Anàlisi dels resultats 

Es pot observar a primer cop d’ull com en termes d’eficiència la més eficient és la Panasonic, com es 

podia suposar per tenir un rendiment més elevat que les anteriors. Tot i això, en el cas de les dues de 

silici, tot i que la moncristal· lina (Suntech) té una mica més de rendiment en condicions de laboratori en 

la realitat la policristal· lina (REC) ofereix millor rendiment, degut al millor comportament a la 

temperatura. Aquest fet sumat al de tenir un preu més baix, fa que la generació en funció del preu de la 

placa (no es tenen en compte altres components) és el més competitiu. 

Pel que fa a la Panasonic, tot i el seu major rendiment, el seu elevat preu fa que la producció per preu de 

la placa sigui el més car, tot i que a final d’any és la que ens dóna més generació d’energia. 

Des d’un punt de vista de rendibilitat per tant, en cas d’escollir aquesta distribució amb les plaques 

encarades a sud, s’escolliria la placa de silici policristal· lí, REC 250 PE. 

Des del punt de vista de generació, que en aquest cas és el que realment ens marcarà la instal· lació ja que 

es busca una instal· lació en autoconsum s’escollirà la Panasonic, ja que en el mes més desfavorable és la 
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que s’acosta més a la demanda exigida de 7,34 kWh/dia, aportant 6,08 kWh/dia, tot i que no és suficient. 

S’hauria de tenir en compte que pels mesos de novembre i gener tampoc s’arriba a cobrir la demanda, de 

manera que necessitaríem alguna energia de suport (grup electrogen) o disminuir consums. 

X.3.2 Azimut = 18º i inclinació = 35º 

Aquesta disposició de les plaques ens permet instal· lar un total de: 

Posició REC Suntech Panasonic 

Horitzontal 3 files x 3 panells = 9 3 files x 3 panells = 9 4 files x 3 panells = 12 

Vertical 2 files x 5 panells =10 2 files x 5 panells =10 2 files x 6 panells = 12 

Taula 93. Número de panells que es poden instal·lar per un azimut = 18º i inclinació = 35º. 

Ens trobem en la mateixa disposició que en el cas anterior, ja que s’ha aprofitat el mateix càlcul de 

distància entre files per les ombres. Possiblement si es fes un càlcul nou aquests valors podrien variar una 

mica, però no lo suficient per encabir una nova fila. Igual que en el cas anterior, degut a que les plaques 

Panasonic són de dimensions més petites, sobretot en amplada, en posició horitzontal ens permet instal· lar 

una fila més de captadors. Tot i això, sobre plànol, tot i ser possible la instal· lació d’aquesta fila més de 

plaques Panasonic, l’espai és molt just i es poden tenir problemes amb l’estructura i amb la integració 

arquitectònica. 

Pel que fa a la disposició vertical, s’instal· larien en tots els casos 2 files, però més plaques per fila. La 

integració arquitectònica és més senzilla, però ens trobaríem amb l’inconvenient de la tramuntana, que 

tindria molta superfície on impactaria i l’estructura de les plaques hauria de ser molt robusta. 

L’avantatge d’aquesta disposició, respecte l’encarada a sud, és que les plaques s’instal· larien seguint el 

pendent de la teulada i per tant la integració arquitectònica seria millor que en el cas anterior i l’estructura 

es faria més senzilla. 

Seria un punt entremig entre facilitat d’instal· lació i producció elèctrica respecte la instal· lació de plaques 

encarades a sud i encarades a est. 
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X.3.2.1 Posició horitzontal 

 Producció (kWh) 

Mes 9 panells Suntech 9 panells REC 12 panells Panasonic 

Gener 158,4784852 158,610496 210,6146726 

Febrer 178,649632 178,873878 237,8063306 

Març 242,9916152 243,610177 325,0527462 

Abril 271,06548 271,994184 363,8244355 

Maig 294,3962492 295,938264 397,858562 

Juny 285,117336 287,147544 388,055649 

Juliol 285,4899864 287,939991 390,6897367 

Agost 269,63707 271,818404 368,3189863 

Setembre 229,490604 231,124716 312,3455294 

Octubre 193,9904608 194,917435 261,7118396 

Novembre 150,159756 150,542004 200,8704746 

Desembre 135,821788 135,992276 180,7967957 

Anual 2711,039544 2722,76042 3651,163515 

SUMA 2695,288463 2708,50937 3637,945758 

Taula 94. Producció elèctrica per les configuracions de panells en posició horitzontal i az. = 18º β = 35º. 

X.3.2.2 Posició vertical 

 Producció (kWh) 

Mes 10 panells Suntech 10 panells REC 12 panells Panasonic 

Gener 176,0872058 176,233884 210,6146726 

Febrer 198,4995911 198,748754 237,8063306 

Març 269,9906836 270,677974 325,0527462 

Abril 301,1838667 302,21576 363,8244355 

Maig 327,1069436 328,820293 397,858562 

Juny 316,79704 319,052827 388,055649 

Juliol 317,211096 319,933323 390,6897367 

Agost 299,5967444 302,020448 368,3189863 

Setembre 254,98956 256,80524 312,3455294 

Octubre 215,5449564 216,574928 261,7118396 

Novembre 166,8441733 167,268893 200,8704746 

Desembre 150,9130978 151,102528 180,7967957 

Anual 3012,26616 3025,28936 3651,163515 

SUMA 2994,764959 3009,45485 3637,945758 

Taula 95. Producció elèctrica per les configuracions de panells en posició vertical i az. = 18º β = 35º. 
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X.3.2.3 Superfície de captació 

Placa Superfície posició Horitz. (m2) Superfície posició Vert. (m2) 

Suntech 14,64192 16,2688 

REC 14,23575 15,8175 

Panasonic 15,13008 15,13008 

Taula 96. Superfície de mòduls per cada configuració estudiada per un az. = 18º β = 35º. 

X.3.2.4 Resultats globals 

Placa 
Generació/m2 

(kWh/m2) 

Generació anual 
(kWh/any) Pos. 

Horitz. 

Generació anual 
(kWh/any) Pos. 

Vert. 

Preu 
mòduls/energia 

generada (€/kWh) 

Suntech 184,0802615 2695,288463 2994,764959 0,986387927 

REC 190,261094 2708,50937 3009,45485 0,8579627 

Panasonic 240,4445818 3637,945758 3637,945758 1,231222315 

Taula 97. Resultats globals dels panells per un az. = 18º β = 35º 

X.3.2.4.1 Generació pel mes més desfavorable 

Per una instal· lació en autoconsum serà molt important i de fet serà el factor que ens determinarà la 

instal· lació, la generació elèctrica pel mes més desfavorable. En el nostre cas el desembre. 

Placa Consum hivern (kWh/m2) 
Generació  (kWh/dia) Pos. 

Horitz. (Desembre) 
Generació (kWh/dia) Pos. 

Vert. (Desembre) 

Suntech 

7,34 

4,381348 4,86816444 

REC 4,3868476 4,8742751 

Panasonic 5,8321547 5,8321547 

Taula 98. Consum pel mes de desembre i generació estimada per un az. = 18º β = 35º. 

X.3.2.4.2 Anàlisi dels resultats 

L’anàlisi de resultats coincideix amb l’anterior per les plaques encarades a sud. Es repeteix que en termes 

d’eficiència la més eficient és la Panasonic, i que pel cas de les dues de silici, degut al millor 

comportament a la temperatura de la policristal· lina, el rendiment final d’aquesta (REC) és millor. La 

generació en funció del preu de la placa de la de silici policristal· lí (no es tenen en compte altres 

components) és el més competitiu. 

Pel que fa a la Panasonic, tot i el seu major rendiment, el seu elevat preu fa que la producció per preu de 

la placa sigui el més car, tot i que a final d’any és la que ens dóna més generació d’energia. 

Des d’un punt de vista de rendibilitat per tant, en cas d’escollir aquesta distribució amb les plaques 

encarades a sud, s’escolliria la placa de silici policristal· lí, REC 250 PE. 

Des del punt de vista de generació s’escolliria la Panasonic, ja que en el mes més desfavorable és la que 

s’acosta més a la demanda exigida de 7,34 kWh/dia, aportant 5,83 kWh/dia, tot i que no és suficient. 
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S’hauria de tenir en compte que pels mesos de novembre i gener tampoc s’arriba a cobrir la demanda, de 

manera que necessitaríem alguna energia de suport (grup electrogen) o disminuir consums. 

Per altra banda, cal observar com la diferència de producció a final d’any i el kWh generat per preu de 

placa és pràcticament idèntic que amb les plaques encarades a sud i la instal· lació s’endevina molt més 

senzilla, econòmica i arquitectònicament més integrable que en l’anterior cas, de manera que si s’hagués 

d’escollir entre les dues disposicions sembla lògic decantar-se per aquesta. 

X.3.3 Azimut = 90º i inclinació = 13º/15º 

Aquesta disposició de les plaques ens permet instal· lar un total de: 

Posició REC Suntech Panasonic 

Horitzontal 15 15 18 

Vertical 15 15 21 

Taula 99. Número de panells que es poden instal·lar per un azimut = 90º i inclinació = 13º 

Ens trobem davant una disposició on s’aprofita moltíssim l’espai degut a que amb el pendent de la teulada 

el problema d’ombres pràcticament no existeix (només s’aixequen 2º respecte el pendent de la teulada si 

es posen les plaques a 15º, o senzillament no s’aixequen i per tant no es fan ombra unes a les altres si es 

col· loquen planes sobre la teulada). L’únic problema d’espai que tenim es troba degut a un escaló de la 

teulada (ja que n’hi ha una de més elevada que l’altre). Es per aquest motiu que es poden posar més 

panells Panasonic en situació vertical que horitzontal, ja que al ser més petits que els REC o Suntech 

permeten més flexibilitat de posició. 

Per altra banda, en aquesta configuració es on ens trobem amb menors problemes de l’estructura de 

subjecció i alhora és la que presentarà un millor comportament enfront la tramuntana, ja que passarà 

paral· lela pel perfil. A més presentarà una integració arquitectònica perfecte. 

El gran problema d’aquesta disposició és que a l’estar encarada a l’est, serà la que aprofitarà menys la 

radiació per metre quadrat de superfície. Això queda compensat amb l’augment de número de plaques que 

ens permet instal· lar, però implicarà un preu més elevat, ja que a l’instal· lar més plaques el preu de la 

placa per kWh generat serà major que en les anteriors configuracions. 

Un altre problema és que mirant les dades de radiació, degut a que per les plaques orientades a est, la 

inclinació de 15º és amb la que obtenim major generació energètica anual, a l’estar en una posició molt 

plana a l’hivern es generarà poca energia i a l’estiu es maximitzarà la generació. 
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X.3.3.1 Posició horitzontal 

 Producció (kWh) 

Mes 15 panells Suntech 15 panells REC 18 panells Panasonic 

Gener 156,5532033 156,68361 187,250411 

Febrer 202,7676 203,02212 242,9194874 

Març 320,03346 320,84814 385,3012766 

Abril 408,3915 409,7907 493,3292364 

Maig 490,0449 492,6117 596,0391948 

Juny 499,9575 503,5175 612,41523 

Juliol 487,07262 491,252557 599,8979105 

Agost 424,19625 427,62795 521,4994344 

Setembre 320,6469 322,9301 392,7714756 

Octubre 236,4460933 237,57594 287,089724 

Novembre 158,3904 158,7936 190,6926336 

Desembre 130,8923333 131,056633 156,8115346 

Anual 3875,08455 3891,83805 4696,984454 

SUMA 3835,39276 3855,71055 4666,017549 

Taula 100. Producció elèctrica per les configuracions de panells en posició horitzontal i az. = 90º β = 35º. 

X.3.3.2 Posició vertical 

 Producció (kWh) 

Mes 15 panells Suntech 15 panells REC 21 panells Panasonic 

Gener 156,5532033 156,68361 218,4588129 

Febrer 202,7676 203,02212 283,4060687 

Març 320,03346 320,84814 449,5181561 

Abril 408,3915 409,7907 575,5507758 

Maig 490,0449 492,6117 695,3790606 

Juny 499,9575 503,5175 714,484435 

Juliol 487,07262 491,252557 699,8808956 

Agost 424,19625 427,62795 608,4160068 

Setembre 320,6469 322,9301 458,2333882 

Octubre 236,4460933 237,57594 334,9380114 

Novembre 158,3904 158,7936 222,4747392 

Desembre 130,8923333 131,056633 182,9467904 

Anual 3875,08455 3891,83805 5479,815197 

SUMA 3835,39276 3855,71055 5443,687141 

Taula 101. Producció elèctrica per les configuracions de panells en posició vertical i az. = 90º β = 35º. 
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X.3.3.3 Superfície de captació 

Placa Superfície posició Horitz. (m2) Superfície posició Vert. (m2) 

Suntech 24,4032 24,4032 

REC 23,72625 23,72625 

Panasonic 22,69512 26,47764 

Taula 102. Superfície de mòduls per cada configuració estudiada per un az. = 90º β = 35º. 

X.3.3.4 Resultats globals 

Placa 
Generació/m2 

(kWh/m2) 

Generació anual 
(kWh/any) Pos. 

Horitz. 

Generació anual 
(kWh/any) Pos. 

Vert. 

Preu 
mòduls/energia 

generada (€/kWh) 

Suntech 157,1676157 3835,39276 3855,71055 1,155292372 

REC 162,508216 3855,71055 3835,39276 1,00448412 

Panasonic 205,5956324 4666,017549 5443,687141 1,439917431 

Taula 103. Resultats globals dels panells per un az. = 90º β = 35º. 

X.3.3.4.1 Generació pel mes més desfavorable 

Per una instal· lació en autoconsum serà molt important i de fet serà el factor que ens determinarà la 

instal· lació, la generació elèctrica pel mes més desfavorable. En el nostre cas el desembre. 

Placa Consum hivern (kWh/m2) 
Generació  (kWh/dia) Pos. 

Horitz. (Desembre) 
Generació (kWh/dia) Pos. 

Vert. (Desembre) 

Suntech 

7,34 

4,22233333 4,22233333 

REC 4,2276333 4,2276333 

Panasonic 5,0584366 5,90150937 

Taula 104. Consum pel mes de desembre i generació estimada per un az. = 90º β = 35º. 

X.3.3.4.2 Anàlisi de resultats 

En aquest cas estem en el mateix punt que en els dos anàlisis anteriors en el tema de rendiments de les 

plaques. La generació per metre quadrat instal· lat més elevat és per la placa Panasonic i la segona la de 

silici policristal· lí (REC) per tenir un millor comportament a temperatures elevades. 

Pel que fa a la generació anual,  les plaques Panasonic són les que generen més, degut al major rendiment 

i en el cas d’estar posicionades en posició vertical perquè se’n poden instal· lar 3 plaques més, és a dir, 

més superfície.  

Pel que fa al preu de placa (sense tenir en compte altres elements de la instal· lació) per kWh generat anual 

es pot veure com la que ens dóna un millor resultat és la de silici policristal· lí. 

Per tant, des d’un punt de vista de rendibilitat s’escolliria la placa de silici policristal· lí, REC 250 PE. 

Des del punt de vista de generació s’escolliria la Panasonic, ja que en el mes més desfavorable és la que 

s’acosta més a la demanda exigida de 7,34 kWh/dia, aportant 5,9 kWh/dia, tot i que no és suficient. 

S’hauria de tenir en compte que en aquest últim cas pel mes de novembre es generaria suficient per donar 
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cobertura, no seria el cas encara del mes de gener que tampoc s’arriba a cobrir la demanda per poquet, de 

manera que necessitaríem alguna energia de suport (grup electrogen) o disminuir consums. 

S’ha de tenir en compte que en aquest cas, el preu per generació de placa és el més elevat de les tres 

possibles configuracions, però en contrapartida la instal· lació de l’estructura serà la menys costosa, cosa 

que pot contrarestar la menor generació per metre quadrat. També s’ha de dir que la integració 

arquitectònica serà la millor. 

X.4 COMPARACIÓ ENTRE LES CONFIGURACIONS ESTUDIADES 

Per les tres configuracions anteriors s’ha vist que des del punt de vista econòmic la millor elecció de 

mòdul fotovoltaic és el de silici policristal· lí REC 250 PE.  

Des del punt de vista de buscar el màxim de generació per donar cobertura al consum, ens decantaríem 

pel mòdul Panasonic. 

X.4.1 Cas de connectar la instal·lació a la xarxa 

En el cas de voler que la instal· lació estigui connectada a la xarxa, es buscaria la millor rendibilitat. No 

seria intel· ligent generar el màxim possible però perdre diners o allargar el retorn de la inversió. A més 

que pensant en el futur, és millor treure el màxim de rendiment i un cop acabada la vida útil de les 

plaques, el rendiment i preus de les noves plaques existents en aquest futur possiblement ens permetin 

augmentar la generació i la rendibilitat. 

De manera que en aquest apartat es compararan per les tres configuracions els valors obtinguts per les 

plaques solars de silici policristal· lí REC 250 PE. 

Azimut/inclinació 
Generació/m2 

(kWh/m2) 

Generació anual 
(kWh/any) Pos. 

Horitz. 

Generació anual 
(kWh/any) Pos. 

Vert. 

Preu 
mòduls/energia 

generada (€/kWh) 

0º/35º 217,31974 3093,70949 3437,454993 0,751137107 

18º/35º 214,043731 3047,07304 3385,63671 0,76263351 

90º/15º 182,821743 4337,67437 4337,67437 0,89287477 

Taula 105. Comparació de generació per les diferents configuracions del panell REC 250 PE. 

Comparant les tres possibles configuracions es pot observar com les plaques encarades a un azimut de 0º i 

les encarades a 18º pràcticament tenen una capacitat de generació idèntica. A finals d’any, per una 

configuració vertical, les encarades a sud arriben a generar poc més de 50 kWh. En aquest aspecte, com ja 

s’ha comentat anteriorment, és intel· ligent descartar la instal· lació de les plaques encarades a 0º degut a 

l’augment de dificultats tècniques que presenta la seva instal· lació, ja que per superar el pendent 

existeixen dues opcions, o posar les plaques escalonades o en un angles de 18º respecte el pla horitzontal 

(que contrarestaria el gir de la placa generat pel pendent de la teulada). Amb aquest angle, la quantitat de 

plaques que es poden situar disminueixen, per tant no és una bona solució i col· locades escalonades 

implica un augment de la dificultat de l’estructura molt elevada, que suposarà un encariment de la 

instal· lació i una integració arquitectònica difícil. 
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De manera que entre aquestes dues configuracions s’escolliria definitivament amb les plaques seguint el 

pendent de la teulada, que implica encarades 18º respecte el sud cap a l’est. 

Per altra banda comparant aquesta configuració amb l’encarada a est, es pot observar com la generació 

per metre quadrat instal· lat és molt superior a les encarades a 18º. Òbviament això es transmetrà en el 

preu de la placa dividit per la generació energètica. Tot i això, en aquest càlcul econòmic no es té en 

compte l’estructura necessària per subjectar-les. Aquesta estructura a priori hauria d’encarir bastant la 

instal· lació, ja que: 

1) Haurà d’adaptar-se al pendent de la teulada. 

2) Haurà de suportar els esforços provocats principalment per ràfegues de vent de nord importants 

(degut a la tramuntana i que pot arribar  ràfegues de més de 100 km/h). 

3) Les unions a la teulada s’hauran d’estudiar molt bé per suportar la transmissió d’esforços de les 

plaques, tenint en compte vibracions, fatiga... 

4) La millor configuració és amb plaques situades verticalment, cosa que augmenta la superfície a que 

estarà sotmesa l’estructura al vent. 

Per aquests motius, es molt probable que la instal·lació d’aquesta configuració, si es suma l’increment de 

cost de l’estructura sigui igual o més cara que amb les plaques instal· lades a est. De manera que s’optarà 

de les tres possibles configuracions la de plaques encarades a est i perfectament integrades a la teulada, 

amb els següents avantatges i inconvenients: 

Avantatges: 

1) Integració arquitectònica perfecte. 

2) Estructura de suport senzilla. 

3) Impacte del vent molt petit. 

4) Aprofitament de la superfície màxim. 

5) Generació global a finals d’any més elevada. 

Inconvenients: 

1) Generació per superfície instal· lada inferior. 

2) Estacionalitat de la generació important estiu/hivern degut a la poca inclinació de les plaques. 

3) Menys ventilació de les plaques. 

Tot i els inconvenients, com ja s’ha dit, en cas de connectar-nos a la xarxa s’optaria per aquesta última 

opció. 
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X.4.1.1 Configuració final escollida 

1) Situació: Est. 

2) Inclinació: 13º. 

3) Plaques escollides: Silici Policristal· lí. REC 250 PE 

4) Número de plaques instal· lades: 15 

5) Superfície de captació: 23,73 m2 

Tot i això faria falta fer un càlcul si a un termini de la vida útil dels panells, degut a la major generació 

anual de les plaques Panasonic, aquestes ens sortirien més rendibles, ja que fora possible que el retorn de 

la inversió fos més llarg per ser més cares, però un cop recuperada al generar més al final de la vida útil 

s’hagués obtingut un rendiment millor. 

X.4.1.2 Problemàtica de les connexions connectades a la xarxa per la nova llei 

24/2013 del sector elèctric 

Tot i això, degut a la llei 24/2013 del sector elèctric aprovada el 26 de desembre de 2013, en la qual 

s’elimina la classificació del règim especial i les energies renovables (entre elles la fotovoltaica) passaran 

a vendre l’energia a preu del mercat lliure de l’electricitat, surt completament inviable realitzar una 

instal· lació connectada a la xarxa. Si en un futur, per ordre de la Unió Europea es canviés la llei, com 

sembla que pot ser, degut a que es possible que la llei vagi en contra de Directives Europees, seria qüestió 

d’estudiar la viabilitat de connectar la instal· lació a la xarxa. Mentrestant, surt més viable dependre 100% 

de l’energia solar i estar completament desconnectats de la xarxa elèctrica, ja que cal mencionar que 

aquesta llei impossibilita de manera indirecte que es pugui autoconsumir i tenir una connexió elèctrica a 

la xarxa de suport en cas d’emergència fent pagar uns peatges  a la connexió prohibitius i que fan inviable 

aquesta opció. 

De manera que es descartarà aquesta opció d’instal·lació i es dissenyarà la instal· lació per ser 

completament independents de la xarxa. 

X.4.2 Cas d’autoconsum totalment desconnectats de la xarxa 

En el cas de voler generar per autoconsum i estar totalment desconnectats de la xarxa, continuaria sent 

vàlid el raonament fet anteriorment per la disposició de les plaques sobre la coberta i s’optaria per 

encarar-les a est. Això només variaria si per alguna de les configuracions d’azimut a 0º o 18º es generés 

suficient al mes més desfavorable, però en cap cas és així, de manera que haurem de variar la instal· lació 

elèctrica per disminuir consums. 

Per tant, igual que anteriorment es disposaria dels següents avantatges en una configuració encarada a est: 

Avantatges: 



Mesures d’eficiència energètica i implantació d’energia solar fotovoltaica, 
fototèrmica i biomassa en la rehabilitació d’un habitatge adossat ANNEXES 
 

125 

 

1) Integració arquitectònica perfecte. 

2) Estructura de suport senzilla. 

3) Impacte del vent molt petit. 

4) Aprofitament de la superfície màxim. 

5) Generació global a finals d’any més elevada. 

Inconvenients: 

1) Generació per superfície instal· lada inferior. 

2) Estacionalitat de la generació important estiu/hivern degut a la poca inclinació de les plaques. 

3) Menys ventilació de les plaques. 

Pel que fa al mòdul, l’elecció lògica pel consum que tenim és l’ús de les plaques Panasonic degut a que 

tenen un rendiment més elevat i ens permeten estar més a prop de la demanda que necessitem. Tot i així 

en cap de les configuracions s’arriba a generar suficient energia al mes de desembre (el de menys 

radiació) per donar cobertura a la necessitat de consum. Això, com s’ha dit abans, ens obligarà a variar la 

configuració dels electrodomèstics.  

X.4.2.1 Canvis a les càrregues de consum per poder treballar en autoconsum 

Fent un estudi ràpid dels consums, s’observa que on més es consumeix són en els electrodomèstics de 

calor, en aquest cas la cuina i el forn. 

S’optarà per tant a variar aquests elements i es posarà la cuina de gas. El forn s’intentarà mantenir 

elèctric, ja que el consum estimat no és tant important i els beneficis en la facilitat de neteja, cuinat, 

distribució del calor... d’un forn elèctric són molt millors que les d’un forn de gas. 

Redefinint el càlcul de consums i eliminant el consum de la cuina, s’obtenen els següents consums: 

 Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

Dia tipus (Wh/dia) 4102,775 4102,775 4102,775 4102,775 3725,513 6108,2325 

Núm. De dies 31 28 31 30 31 30 

Mes (kWh/mes) 127,186 114,878 127,186 123,083 115,491 183,247 

 Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

Dia tipus (Wh/dia) 6163,7125 6112,8125 5673,7125 3725,5125 4102,775 4102,775 

Dies 31 31 30 31 30 31 

Mes (kWh/mes) 191,075 189,497 170,211 115,491 123,083 127,186 

Taula 106. Consums elèctrics eliminant del mix la cuina elèctrica. 

El consum anual estimat sense tenir en compte la cuina elèctrica serà de = 1707,61 kWh/any. 

X.4.2.2 Reconfiguració del camp fotovoltaic 

El número de plaques necessàries per poder donar cobertura al consum es calcularà a partir dels mesos 

més desfavorables, de menys radiació: 
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Pels mòduls REC 250 PE: 

Mes 
Radiació 

disponible 
(HSP) 

Temp. 
mitjana 

diurna (ºC) 

Consum 
(kWh/dia) 

Energia 
produïda 1 

mòdul 
(kWh/dia) 

Mòduls 
necessaris 

REC 

Gener 1,75 9 4,102775 0,336954 12,1760685 

Febrer 2,53 10 4,102775 0,483386 8,48757515 

Novembre 1,87 13 4,102775 0,352874667 11,6267202 

Desembre 1,47 10 4,102775 0,281842222 14,5569921 

Taula 107. Mòduls REC 250 PE necessaris per donar cobertura al consum (sense la cuina elèctrica). 

Per donar cobertura al consum s’haurien d’instal· lar 15 plaques REC 250 PE. 

Pels mòduls Suntech STP250-20/Wd: 

Mes 
Radiació 

disponible 
(HSP) 

Temp. mitjana 
diurna (ºC) 

Consum 
(kWh/dia) 

Energia 
produida 1 

mòdul (kWh/dia) 

Mòduls 
necessaris 
Suntech 

Gener 1,75 9 4,102775 0,3366736 12,186211 

Febrer 2,53 10 4,102775 0,48278 8,49822901 

Novembre 1,87 13 4,102775 0,3519787 11,6563172 

Desembre 1,47 10 4,102775 0,2814889 14,5752645 

Taula 108. Mòduls Suntech STP250-20Wd necessaris per donar cobertura al consum (sense la cuina elèctrica). 

Per donar cobertura al consum s’haurien d’instal· lar 15 mòduls Suntech STP250-20/Wd. 

Pels mòduls Panasonic VBHN245SJ25: 

Mes 
Radiació 

disponible 
(HSP) 

Temp. mitjana 
diurna (ºC) 

Consum 
(kWh/dia) 

Energia 
produida 1 

mòdul (kWh/dia) 

Mòduls 
necessaris 
Panasonic 

Gener 1,75 9 4,102775 0,33557421 12,2261331 

Febrer 2,53 10 4,102775 0,48198311 8,51227961 

Novembre 1,87 13 4,102775 0,35313451 11,6181651 

Desembre 1,47 10 4,102775 0,28102426 14,5993626 

Taula 109. Mòduls Panasonic VBHN245SJ25 necessaris per donar cobertura al consum (sense la cuina elèctrica). 

Per donar cobertura al consum s’haurien d’instal· lar 15 mòduls Panasonic VBHN245SJ25.  

La diferència entre les dues instal· lacions anteriors i aquesta és en la superfície ocupada, ja que una placa 

REC té una superfície de 1,58 m2 i la Suntech de 1,62 m2, en canvi la Panasonic és molt més petita amb 

una superfície de 1,26 m2 (de l’ordre d’un 20% menys que les anteriors). El fet de necessitar menys 

superfície, òbviament és degut al rendiment més elevat d’aquesta placa.  

X.4.2.3 Comparació entre tecnologies 

Comparant les tres plaques, qualsevol de les tres ens donaria bons resultats per donar cobertura als 

autoconsums. La REC de silici policristal· lí i la Suntech de silici monocristal· lí tenen comportaments 
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pràcticament idèntics. Amb tot, de les dues, al final s’escolliria la REC, ja que a més de ser més barata al 

final proporciona millor rendiment per tema de temperatures. 

Panell Generació anual de 15 panells (kWh) Preu Panell (€) 

REC 250 PE 3855,71 258,2 

Suntech STP250-20/Wd 3835,39 295,4 

Taula 110. Generació anual de 15 panells REC 250 PE, 15 panells Suntech STP250-20/Wd i preu per panell. 

Si tot seguit comparem aquestes dues tecnologies amb la tecnologia usada al panell Panasonic de 

multicapes, s’observa que aquesta última tecnologia ens extreu molt més rendiment. De fet, tot i 

necessitar el mateix número de plaques, la superfície final necessària és de l’ordre d’un 20% inferior que 

a les altres dues tecnologies, ja que les plaques són bastant més petites. 

Panell Superfície de captació per 15 panells (m2) 

Panasonic VBHN245SJ25 18,91 

REC 250 PE 23,72 

Suntech STP250-20/Wd 24,4 

Taula 111. Superfície de captació per 15 panells de les tres tecnologies. 

De manera que si no es disposés de suficient superfície a la coberta per instal· lar la tecnologia de silici 

policristal· lí o monocristal· lí, s’optaria per les plaques Panasonic, ja que aprofiten més l’espai. No és el 

cas, ja que la coberta ens permet instal· lar 15 plaques REC o Suntech. Per tant fent una comparació per 

preu, surt clarament amb millors condicions la placa de silici policristal· lí, ja que la Panasonic comparada 

amb ella és bastant més cara: 

Preu panell REC = 258,2 € 

Preu panell Panasonic = 373,25 € 

X.4.2.4 Configuració final escollida 

1) Situació: Est. 

2) Inclinació: 13º. 

3) Plaques escollides: Silici Policristal· lí. REC 250 PE 

4) Número de plaques instal· lades: 15 

5) Superfície de captació: 23,73 m2 

X.5 ENERGIA GENERADA PEL CAMP FOTOVOLTAIC I ENERGIA 
CONSUMIDA 

S’estudia l’energia que es generarà cada mes en un camp solar fotovoltaic de 15 panells REC 250 PE de 

silici policristal· lí i l’energia consumida que s’estima que s’utilitzarà suposant que la cuina no és elèctrica 

per tenir una idea global de l’excedent energètic que previsiblement es tindrà en els mesos de més 

radiació. 
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Mes 
Producció 
mensual 

(kWh/mes) 

Consum mensual 
(kWh/mes) 

Excedent 
energètic 

(kWh/mes) 

Percentatge no 
utilitzat (%) 

Gener 156,68361 127,186025 29,497585 18,82620971 

Febrer 203,02212 114,8777 88,14442 43,41616569 

Març 320,84814 127,186025 193,662115 60,35943204 

Abril 409,7907 123,08325 286,70745 69,9643623 

Maig 492,6117 115,4908875 377,120813 76,55539089 

Juny 503,5175 183,246975 320,270525 63,60663234 

Juliol 491,252557 191,0750875 300,177469 61,10451032 

Agost 427,62795 189,4971875 238,130763 55,68643549 

Setembre 322,9301 170,211375 152,718725 47,29157332 

Octubre 237,57594 115,4908875 122,085053 51,38780152 

Novembre 158,7936 123,08325 35,71035 22,48853228 

Desembre 131,056633 127,186025 3,87060833 2,953386055 

Suma 3855,71055 1707,614675 2148,09588 47,80336933 

Taula 112. Producció estimada enfront el consum estimat sense la cuina elèctrica i excedent energètic. 

 

Gràfic 8. Producció elèctrica i consum sense cuina elèctrica. 

Com era previsible, tot i l’ús de l’aire condicionat als mesos d’estiu (juny, juliol, agost i setembre) que és 

quan els consums mensuals són més elevats, tenim un elevat excedent energètic. Això òbviament es deu a 

que la instal· lació ha estat dimensionada pel mes més desfavorable que és el desembre. 

El consum anual és de 1707,61 kWh/any i la producció de 3855,71 kWh/any, de manera que es produeix 

un excedent de 2148,1 kWh/any. 

Suposant que la cuina fos elèctrica, segons el càlcul de consums, tindria un consum total de: 

Consum anual estimat amb cuina elèctrica i A/C = 2691,49 kWh/any. 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

kW
h/

m
es

kWh/mes generats kWh/mes consumits (estimació)



Mesures d’eficiència energètica i implantació d’energia solar fotovoltaica, 
fototèrmica i biomassa en la rehabilitació d’un habitatge adossat ANNEXES 
 

129 

 

De manera que anualment la producció és suficient com per donar cobertura a totes les necessitats, els 

problemes els tindríem de cara als mesos d’hivern, ja que com es veu en aquest gràfic, la producció no ens 

arribaria a cobrir la demanda pels mesos de novembre, desembre, gener ni febrer. 

 

Gràfic 9. Producció elèctrica i consums amb cuina elèctrica. 

S’hauria d’estudiar si val la pena instal· lar algun sistema d’emmagatzematge que ens permetés 

emmagatzemar l’energia excedent a l’estiu per poder utilitzar durant aquests mesos d’hivern i així no 

dependre d’una cuina de gas i poder tirar amb electricitat. 
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ANNEX XI. CÀLCUL DE L’AÏLLAMENT TÈRMIC DEL 
SISTEMA DE CALEFACCIÓ 

El càlcul de l’aïllament del tub de distribució fins als col· lectors del terra radiant pel sistema de calefacció 

es farà amb el mètode alternatiu que defineix el RITE, ja que ens proporcionarà un càlcul més precís, 

detallat i que ens permetrà treballar amb una eficiència energètica major. Tot i això, s’ha de tenir en 

compte que segons el RITE, tan sols la part que discorre per la sala de màquines faria falta que s’aïllés de 

forma obligatòria. 

Per aquest càlcul alternatiu s’usarà el programa informàtic AISLAM, de distribució gratuïta a través de 

l’IDAE. 

XI.1 Tubs de distribució fins als col·lectors 

Els tubs de distribució fins als col· lectors utilitzats en el disseny de la instal· lació de terra radiant tenen les 

característiques següents: 

Material Coure 

Dimensions 

Diàmetre comercial (mm) 22 18 

Diàmetre interior (mm) 20 16 

Taula 113. Diàmetres i material dels tubs de distribució per la calefacció. 

XI.2 Aïllament utilitzat 

Tipus Armaflex SH 

Ús Calefacció, refrigeració i aïllament de tubs. 

Conductivitat tèrmica (λ) 0,036 W/m·K (a 10ºC) 

Reacció al foc B-s3, d0 

Camp d’aplicació (temperatures) 

Coquilles + 10ºC a 105ºC 

Planxa i cintes +10ºC a +85ºC 

Taula 114. Característiques de l'aïllament utilitzat. 

XI.3 Resultats de l’estudi 

Utilitzant el programa s’ha calculat per cada tram dels tubs de distribució i per un espessor d’aïllament 

Armaflex SH de 25 mm (que seria el que s’hauria de posar en el cas simplificat) les pèrdues en W i la 

temperatura final a cada tram. 

S’obtenen els següents resultats: 
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Valors obtinguts amb AISLAM 

TRAM 1 
Longitud 

(m) 
Øint 

(mm) 
Cabal H2O 

(l/h) 

Tª 
inicial 
(ºC) 

Tª final 
(ºC) 

Densitat 
lineal 
(W/m) 

Flux Calor 
total (W) 

Sala 
Màq. 

10 20 1015 45 44,972 3,28 33 

TRAM A 
- B 

9,2 20 1015 44,972 44,947 3,27 30 

TRAM B 
- C 

4 16 500 44,947 44,927 2,86 11 

TRAM D 
- E 

5,25 16 500 40,189 40,169 2,26 12 

TRAM B 
- G 

2,7 16 515 44,947 44,934 2,86 8 

TRAM H 
- E 

3,85 16 515 40,189 40,174 2,26 9 

PUNT E 
   

40,172 
   

TRAM E 
- F 

9,3 20 1015 40,172 40,152 2,59 24 

 
PÈRDUES TOTALS 

(W) = 127 

Taula 115. Valors obtinguts amb el programa AISLAM. 

Dels valors obtinguts s’extreu que les pèrdues totals al circuit de distribució obtingudes són de 127 W que 

és molt menor al 4% de la potència màxima que transporta el fluid que correspon a: 

Càrrega tèrmica màxima (sense suposar pèrdues) = 5700,8 W 

4 % de la pot. màxima transportada = 228,21 W > 127 W (de pèrdues). 

El percentatge de pèrdues que tindríem seria de l’2,23 % respecte de la potència màxima transportada.  

 

                                                           
1 Els trams es poden observar al Plànol 5. Instal· lació de terra radiant. 
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ANNEX XII. INFORME CALENER VYP AMB 
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1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Rehabilitació habitatge unifamiliar

Verges. 17142 Catalunya

C/ Ter, nº 2

Miquel Martí Carolà

miquel15454@gmail.com 686400796

Unifamiliar
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2. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

2.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometria

UsoPlantaNombre

P01_E01 P01 Residencial 3 49,33 3,00

P01_E02 P01 Residencial 3 3,02 3,00

P01_E03 P01 Residencial 3 3,76 3,00

P02_E01 P02 Residencial 3 9,65 2,78

P02_E02 P02 Residencial 3 5,89 2,78

P02_E03 P02 Residencial 3 10,65 2,78

P02_E04 P02 Residencial 3 13,30 2,78

P02_E05 P02 Residencial 3 10,43 2,78

P02_E06 P02 Residencial 3 5,06 2,78

P03_E01 P03 Nivel de estanqueidad 4 3 60,74 0,50

2.2. Cerramientos opacos

2.2.1 Materiales

Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)

Nombre

Protect 10 - - - 0,29 -

2.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Tanc_ext_PU_injectat_30cm 0,33 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,015

1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 100 mm 0,130

PUR Inyección en tabiquería con dióxido de carb 0,100

Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 60 0,040

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,015

Enva_interior_15cm 2,23 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,010

1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 100 mm 0,130

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,010

Tanc_ext_aill_existent 0,31 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,015

1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 100 mm 0,130

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,100

Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 60 0,040

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,015

Forjat_entreplantes_interior 0,52 Plaqueta o baldosa de gres 0,012

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,045

Protect 10 0,000

Betún fieltro o lámina 0,002

XPS Expandido con dióxido de carbono CO3 [ 0. 0,040

FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,250

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020

Solera_cont_terra_radiant 0,37 Plaqueta o baldosa de gres 0,012

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,065

Protect 10 0,000

Betún fieltro o lámina 0,002
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Solera_cont_terra_radiant 0,37 XPS Expandido con dióxido de carbono CO3 [ 0. 0,075

Betún fieltro o lámina 0,002

Hormigón en masa 2300 < d < 2600 0,100

Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,200

Forjat_sota_teulada 0,34 FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,250

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,075

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015

Teulada_inclinada 3,46 Teja de arcilla cocida 0,010

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

Betún fieltro o lámina 0,002

Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 60 0,040

Forjat_entreplantes_exterior 0,53 Plaqueta o baldosa de gres 0,012

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,045

Protect 10 0,000

Betún fieltro o lámina 0,002

XPS Expandido con dióxido de carbono CO3 [ 0. 0,040

FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,250

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

Mitjanera_21,5cm 0,47 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,010

1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 100 mm 0,130

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,010

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,050

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Forjat_entreplantes_ext_sostre 0,46 Plaqueta o baldosa cerámica 0,012

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,055

Betún fieltro o lámina 0,002

XPS Expandido con dióxido de carbono CO3 [ 0. 0,060

FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,250

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020

Tanc_ext_sota_teul 2,26 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 100 mm 0,130

Mitjanera_sota_teul 2,42 1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 100 mm 0,130

Forjat_sota_teul_ext 2,09 FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,250

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

Enva_interior_10cm 2,69 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,015

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,015

2.3. Cerramientos semitransparentes

2.3.1 Vidrios

Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

Vidre_prop_portafusta 2,20 0,00

Guardian Sun 6-16-6 BE 1,30 0,42

2.3.2 Marcos

U
(W/m²K)

Nombre
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U
(W/m²K)

Nombre

Marc IT-65 RPT Blanc 3,00

VER_Con rotura de puente térmico mayor de 12 mm 3,20

2.3.3 Huecos

Nombre Finestra_130x130

Acristalamiento Guardian Sun 6-16-6 BE

Marco Marc IT-65 RPT Blanc

% Hueco 32,70

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 9,00

U (W/m²K) 1,86

Factor solar 0,29

Nombre Finestra_100x100

Acristalamiento Guardian Sun 6-16-6 BE

Marco Marc IT-65 RPT Blanc

% Hueco 33,70

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 9,00

U (W/m²K) 1,87

Factor solar 0,29

Nombre Finestra_180x130

Acristalamiento Guardian Sun 6-16-6 BE

Marco Marc IT-65 RPT Blanc
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% Hueco 29,60

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 9,00

U (W/m²K) 1,80

Factor solar 0,30

Nombre Finestra_60x80

Acristalamiento Guardian Sun 6-16-6 BE

Marco Marc IT-65 RPT Blanc

% Hueco 48,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 9,00

U (W/m²K) 2,12

Factor solar 0,23

Nombre Finestra_90x50

Acristalamiento Guardian Sun 6-16-6 BE

Marco Marc IT-65 RPT Blanc

% Hueco 50,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,15

Factor solar 0,22

Nombre Porta_210x70

Acristalamiento Vidre_prop_portafusta

Marco VER_Con rotura de puente térmico mayor de 12 mm

% Hueco 0,00
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Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,20

Factor solar 0,00

Nombre Porta_210x80

Acristalamiento Vidre_prop_portafusta

Marco VER_Con rotura de puente térmico mayor de 12 mm

% Hueco 0,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,20

Factor solar 0,00

Nombre Finestra_140x110

Acristalamiento Guardian Sun 6-16-6 BE

Marco Marc IT-65 RPT Blanc

% Hueco 33,51

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 9,00

U (W/m²K) 1,87

Factor solar 0,29
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3. Sistemas

Nombre Calefaccio

Tipo Calefacción multizona por agua

Nombre Equipo CalderaGasoil

Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible

Nombre unidad terminal MenjadorCuina

Zona asociada P01_E01

Nombre unidad terminal Rebedor

Zona asociada P01_E02

Nombre unidad terminal LavaboPB

Zona asociada P01_E03

Nombre unidad terminal HabEst

Zona asociada P02_E01

Nombre unidad terminal QuartoPlanxar

Zona asociada P02_E02

Nombre unidad terminal HabDob

Zona asociada P02_E03

Nombre unidad terminal HabOest

Zona asociada P02_E04

Nombre unidad terminal Passadis

Zona asociada P02_E05

Nombre unidad terminal LavaboP1

Zona asociada P02_E06
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Temperatura impulsión (ºC) 80,0

multiplicador 1

Nombre ACS

Tipo agua caliente sanitaria

Nombre Equipo TermoElectricACS

Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible

Nombre demanda ACS ACSVerges

Nombre equipo acumulador AcumACS

Porcentaje abastecido con energia solar 0,00

Temperatura impulsion (ºC) 60,0

Multiplicador 1

4. Equipos

Nombre CalderaGasoil

Tipo Caldera eléctrica o de combustible

Capacidad nominal (kW) 25,00

Rendimiento nominal 0,92

Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad

la temperatura de impulsión

Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad

de la temperatura de impulsión

Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-Convencional-Defecto

parcial en términos de potencia
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Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-unidad

parcial en términos de tiempo

Tipo energía Gasoleo

Nombre TermoElectricACS

Tipo Caldera eléctrica o de combustible

Capacidad nominal (kW) 2,40

Rendimiento nominal 0,95

Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad

la temperatura de impulsión

Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad

de la temperatura de impulsión

Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-unidad

parcial en términos de potencia

Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto

parcial en términos de tiempo

Tipo energía Electricidad

Nombre AcumACS

Tipo Acumulador Agua Caliente

Volumen del depósito (L) 120,00

Coeficiente de pérdidas 1,00

global del depósito, UA

Temperatura de consigna 60,00

baja del depósito (ºC)

Temperatura de consigna 65,00

alta del depósito (ºC)



Calificación

Energética

Proyecto
Rehabilitació habitatge unifamiliar

Localidad
Verges. 17142

Comunidad
Catalunya

Fecha: 07/10/2014 Ref: 3CA7B302816D39C Página: 12

5. Unidades terminales

Nombre Passadis

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P02_E05

Capacidad o potencia máxima (kW) 0,36

Nombre LavaboP1

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P02_E06

Capacidad o potencia máxima (kW) 0,06

Nombre HabOest

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P02_E04

Capacidad o potencia máxima (kW) 0,65

Nombre HabDob

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P02_E03

Capacidad o potencia máxima (kW) 0,69

Nombre QuartoPlanxar
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Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P02_E02

Capacidad o potencia máxima (kW) 0,37

Nombre HabEst

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P02_E01

Capacidad o potencia máxima (kW) 0,67

Nombre LavaboPB

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P01_E03

Capacidad o potencia máxima (kW) 0,22

Nombre Rebedor

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P01_E02

Capacidad o potencia máxima (kW) 0,30

Nombre MenjadorCuina

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P01_E01

Capacidad o potencia máxima (kW) 2,40
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6. Justificación

6.1. Contribución solar

Nombre Contribución Solar Contribución Solar Mínima HE-4

ACS 0,0 30,0
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7. Resultados

Clase kWh/m² kWh/año Clase kWh/m² kWh/año

Demanda calefacción  D  57,4  6379,1  E  77,3  8586,1 

Demanda refrigeración  A  1,0  113,5  C  7,4  817,7 

Clase kgCO2/m² kgCO2/año Clase kgCO2/m² kgCO2/año

Emisiones CO2 calefacción  D  18,8  2088,3  E  29,4  3265,8 

Emisiones CO2 refrigeración  A  0,6  66,7  D  4,3  477,7 

Emisiones CO2 ACS  G  21,4  2377,2  D  5,6  617,6 

Emisiones CO2 totales  E  40,8  4532,1  E  39,3  4361,0 

Clase kWh/m² kWh/año Clase kWh/m² kWh/año

Consumo energía primaria calefacción  D  71,0  7884,2  E  119,8  13308,5 

Consumo energía primaria refrigeración  A  2,0  223,5  D  14,7  1627,2 

Consumo energía primaria ACS  G  72,9  8097,4  D  20,4  2264,4 

Consumo energía primaria totales  D  145,9  16205,1  E  154,8  17200,1 
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ANNEX XIII. INFORME CALENER VYP AMB LA 
INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOTÈRMICA I CALDERA 
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1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Rehabilitació habitatge unifamiliar

Verges. 17142 Catalunya

C/ Ter, nº 2

Miquel Martí Carolà

miquel15454@gmail.com 686400796

Unifamiliar
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2. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

2.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometria

UsoPlantaNombre

P01_E01 P01 Residencial 3 49,33 3,00

P01_E02 P01 Residencial 3 3,02 3,00

P01_E03 P01 Residencial 3 3,76 3,00

P02_E01 P02 Residencial 3 9,65 2,78

P02_E02 P02 Residencial 3 5,89 2,78

P02_E03 P02 Residencial 3 10,65 2,78

P02_E04 P02 Residencial 3 13,30 2,78

P02_E05 P02 Residencial 3 10,43 2,78

P02_E06 P02 Residencial 3 5,06 2,78

P03_E01 P03 Nivel de estanqueidad 4 3 60,74 0,50

2.2. Cerramientos opacos

2.2.1 Materiales

Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)

Nombre

Protect 10 - - - 0,29 -

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,700 1350,00 1000,00 - 10

1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 10 0,533 900,00 1000,00 - 10

PUR Inyección en tabiquería con dióxido de 0,040 17,50 1000,00 - 20

Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 0,556 1000,00 1000,00 - 10
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Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)

Nombre

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 - 6

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,037 30,00 1000,00 - 20

Plaqueta o baldosa de gres 2,300 2500,00 1000,00 - 30

Betún fieltro o lámina 0,230 1100,00 1000,00 - 50000

XPS Expandido con dióxido de carbono CO3 0,038 37,50 1000,00 - 20

FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,893 1220,00 1000,00 - 10

Hormigón en masa 2300 < d < 2600 2,000 2450,00 1000,00 - 80

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,031 40,00 1000,00 - 1

Teja de arcilla cocida 1,000 2000,00 800,00 - 30

Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 2000,00 800,00 - 30

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,800 1525,00 1000,00 - 10

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,469 930,00 1000,00 - 10

2.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Tanc_ext_PU_injectat_30cm 0,33 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,015

1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 100 mm 0,130

PUR Inyección en tabiquería con dióxido de carb 0,100

Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 60 0,040

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,015

Enva_interior_15cm 2,23 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,010

1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 100 mm 0,130

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,010
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Tanc_ext_aill_existent 0,31 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,015

1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 100 mm 0,130

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,100

Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 60 0,040

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,015

Forjat_entreplantes_interior 0,52 Plaqueta o baldosa de gres 0,012

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,045

Protect 10 0,000

Betún fieltro o lámina 0,002

XPS Expandido con dióxido de carbono CO3 [ 0. 0,040

FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,250

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020

Solera_cont_terra_radiant 0,37 Plaqueta o baldosa de gres 0,012

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,065

Protect 10 0,000

Betún fieltro o lámina 0,002

XPS Expandido con dióxido de carbono CO3 [ 0. 0,075

Betún fieltro o lámina 0,002

Hormigón en masa 2300 < d < 2600 0,100

Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,200

Forjat_sota_teulada 0,34 FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,250

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,075

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Teulada_inclinada 3,46 Teja de arcilla cocida 0,010

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

Betún fieltro o lámina 0,002

Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 60 0,040

Forjat_entreplantes_exterior 0,53 Plaqueta o baldosa de gres 0,012

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,045

Protect 10 0,000

Betún fieltro o lámina 0,002

XPS Expandido con dióxido de carbono CO3 [ 0. 0,040

FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,250

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

Mitjanera_21,5cm 0,47 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,010

1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 100 mm 0,130

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,010

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,050

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015

Forjat_entreplantes_ext_sostre 0,46 Plaqueta o baldosa cerámica 0,012

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,055

Betún fieltro o lámina 0,002

XPS Expandido con dióxido de carbono CO3 [ 0. 0,060

FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,250

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020

Tanc_ext_sota_teul 2,26 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 100 mm 0,130
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Mitjanera_sota_teul 2,42 1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 100 mm 0,130

Forjat_sota_teul_ext 2,09 FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,250

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

Enva_interior_10cm 2,69 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,015

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,015

2.3. Cerramientos semitransparentes

2.3.1 Vidrios

Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

Vidre_prop_portafusta 2,20 0,00

Guardian Sun 6-16-6 BE 1,30 0,42

2.3.2 Marcos

U
(W/m²K)

Nombre

Marc IT-65 RPT Blanc 3,00

VER_Con rotura de puente térmico mayor de 12 mm 3,20

2.3.3 Huecos

Nombre Finestra_130x130

Acristalamiento Guardian Sun 6-16-6 BE

Marco Marc IT-65 RPT Blanc
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% Hueco 32,70

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 9,00

U (W/m²K) 1,86

Factor solar 0,29

Nombre Finestra_100x100

Acristalamiento Guardian Sun 6-16-6 BE

Marco Marc IT-65 RPT Blanc

% Hueco 33,70

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 9,00

U (W/m²K) 1,87

Factor solar 0,29

Nombre Finestra_180x130

Acristalamiento Guardian Sun 6-16-6 BE

Marco Marc IT-65 RPT Blanc

% Hueco 29,60

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 9,00

U (W/m²K) 1,80

Factor solar 0,30

Nombre Finestra_60x80

Acristalamiento Guardian Sun 6-16-6 BE

Marco Marc IT-65 RPT Blanc

% Hueco 48,00
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Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 9,00

U (W/m²K) 2,12

Factor solar 0,23

Nombre Finestra_90x50

Acristalamiento Guardian Sun 6-16-6 BE

Marco Marc IT-65 RPT Blanc

% Hueco 50,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,15

Factor solar 0,22

Nombre Porta_210x70

Acristalamiento Vidre_prop_portafusta

Marco VER_Con rotura de puente térmico mayor de 12 mm

% Hueco 0,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,20

Factor solar 0,00

Nombre Porta_210x80

Acristalamiento Vidre_prop_portafusta

Marco VER_Con rotura de puente térmico mayor de 12 mm

% Hueco 0,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00
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U (W/m²K) 2,20

Factor solar 0,00

Nombre Finestra_140x110

Acristalamiento Guardian Sun 6-16-6 BE

Marco Marc IT-65 RPT Blanc

% Hueco 33,51

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 9,00

U (W/m²K) 1,87

Factor solar 0,29
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3. Sistemas

Nombre TerraRadiantACS

Tipo Sistema mixto

Nombre Equipo CalderaBiomassa

Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible

Nombre unidad terminal MenjadorCuina

Zona asociada P01_E01

Nombre unidad terminal Rebedor

Zona asociada P01_E02

Nombre unidad terminal LavaboPB

Zona asociada P01_E03

Nombre unidad terminal HabEst

Zona asociada P02_E01

Nombre unidad terminal QuartoPlanxar

Zona asociada P02_E02

Nombre unidad terminal HabDob

Zona asociada P02_E03

Nombre unidad terminal HabOest

Zona asociada P02_E04

Nombre unidad terminal LavaboP1

Zona asociada P02_E06

Nombre unidad terminal Passadis

Zona asociada P02_E05
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Nombre demanda ACS ACSVerges

Nombre equipo acumulador AcumACS

Porcentaje abastecido con energia solar 100,00

Temperatura impulsión del ACS (ºC) 60,0

Temp. impulsión de la calefacción(ºC) 45,0

Nombre MenjadorCuina

Tipo Sistemas Unizona

Zona P01_E01

Nombre Equipo MenjadorCuinaEquiv

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire sólo frio

Caudal de ventilación 0,0

Nombre HabEst

Tipo Sistemas Unizona

Zona P02_E01

Nombre Equipo HabEstRefEquiv

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire sólo frio

Caudal de ventilación 0,0

Nombre QuartoPlanxar

Tipo Sistemas Unizona

Zona P02_E02

Nombre Equipo QuartoPlanxarRefEquiv

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire sólo frio
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Caudal de ventilación 0,0

Nombre HabDoble

Tipo Sistemas Unizona

Zona P02_E03

Nombre Equipo HabDobRefEquiv

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire sólo frio

Caudal de ventilación 0,0

Nombre HabOest

Tipo Sistemas Unizona

Zona P02_E04

Nombre Equipo HabOestRefEquiv

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire sólo frio

Caudal de ventilación 0,0

4. Equipos

Nombre CalderaBiomassa

Tipo Caldera eléctrica o de combustible

Capacidad nominal (kW) 10,00

Rendimiento nominal 1,25

Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad

la temperatura de impulsión

Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad



Calificación

Energética

Proyecto
Rehabilitació habitatge unifamiliar

Localidad
Verges. 17142

Comunidad
Catalunya

Fecha: 07/10/2014 Ref: 3CA7B052816D39C Página: 13

de la temperatura de impulsión

Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-Biomassa

parcial en términos de potencia

Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-unidad

parcial en términos de tiempo

Tipo energía Biomasa

Nombre AcumACS

Tipo Acumulador Agua Caliente

Volumen del depósito (L) 135,00

Coeficiente de pérdidas 1,00

global del depósito, UA

Temperatura de consigna 60,00

baja del depósito (ºC)

Temperatura de consigna 65,00

alta del depósito (ºC)
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Nombre MenjadorCuinaEquiv

Tipo Expansión directa aire-aire sólo frio

Capacidad total 1,75

refrigeración nominal (kW)

Capacidad sensible refrigeración nominal(k 1,23

Consumo refrigeración 0,52

nominal

Caudal de aire 325,00

impulsión nominal (m³/h

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_SF-Defecto

refrigeración en función

de la temperatura

Capacidad total capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_SF-Defecto

refrigeración en función

de la carga parcial

Capacidad total capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_SF-Defecto

refrigeración en función

de la temperatura

Consumo de conRef_T-EQ_ED_AireAire_SF-Defecto

refrigeración en función

de la temperatura

Consumo de conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_SF-Defecto

refrigeración en funcion

de la carga parcial

Tipo energía Electricidad
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Nombre HabEstRefEquiv

Tipo Expansión directa aire-aire sólo frio

Capacidad total 0,52

refrigeración nominal (kW)

Capacidad sensible refrigeración nominal(k 0,37

Consumo refrigeración 0,16

nominal

Caudal de aire 97,50

impulsión nominal (m³/h

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_SF-Defecto

refrigeración en función

de la temperatura

Capacidad total capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_SF-Defecto

refrigeración en función

de la carga parcial

Capacidad total capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_SF-Defecto

refrigeración en función

de la temperatura

Consumo de conRef_T-EQ_ED_AireAire_SF-Defecto

refrigeración en función

de la temperatura

Consumo de conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_SF-Defecto

refrigeración en funcion

de la carga parcial

Tipo energía Electricidad
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Nombre QuartoPlanxarRefEquiv

Tipo Expansión directa aire-aire sólo frio

Capacidad total 0,25

refrigeración nominal (kW)

Capacidad sensible refrigeración nominal(k 0,17

Consumo refrigeración 0,07

nominal

Caudal de aire 45,50

impulsión nominal (m³/h

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_SF-Defecto

refrigeración en función

de la temperatura

Capacidad total capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_SF-Defecto

refrigeración en función

de la carga parcial

Capacidad total capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_SF-Defecto

refrigeración en función

de la temperatura

Consumo de conRef_T-EQ_ED_AireAire_SF-Defecto

refrigeración en función

de la temperatura

Consumo de conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_SF-Defecto

refrigeración en funcion

de la carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Rehabilitació habitatge unifamiliar

Localidad
Verges. 17142

Comunidad
Catalunya

Fecha: 07/10/2014 Ref: 3CA7B052816D39C Página: 17

Nombre HabDobRefEquiv

Tipo Expansión directa aire-aire sólo frio

Capacidad total 0,46

refrigeración nominal (kW)

Capacidad sensible refrigeración nominal(k 0,32

Consumo refrigeración 0,14

nominal

Caudal de aire 84,50

impulsión nominal (m³/h

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_SF-Defecto

refrigeración en función

de la temperatura

Capacidad total capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_SF-Defecto

refrigeración en función

de la carga parcial

Capacidad total capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_SF-Defecto

refrigeración en función

de la temperatura

Consumo de conRef_T-EQ_ED_AireAire_SF-Defecto

refrigeración en función

de la temperatura

Consumo de conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_SF-Defecto

refrigeración en funcion

de la carga parcial

Tipo energía Electricidad
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Nombre HabOestRefEquiv

Tipo Expansión directa aire-aire sólo frio

Capacidad total 0,52

refrigeración nominal (kW)

Capacidad sensible refrigeración nominal(k 0,37

Consumo refrigeración 0,16

nominal

Caudal de aire 97,50

impulsión nominal (m³/h

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_SF-Defecto

refrigeración en función

de la temperatura

Capacidad total capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_SF-Defecto

refrigeración en función

de la carga parcial

Capacidad total capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_SF-Defecto

refrigeración en función

de la temperatura

Consumo de conRef_T-EQ_ED_AireAire_SF-Defecto

refrigeración en función

de la temperatura

Consumo de conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_SF-Defecto

refrigeración en funcion

de la carga parcial

Tipo energía Electricidad
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5. Unidades terminales

Nombre MenjadorCuina

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P01_E01

Capacidad o potencia máxima (kW) 2,40

Nombre Rebedor

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P01_E02

Capacidad o potencia máxima (kW) 0,30

Nombre LavaboPB

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P01_E03

Capacidad o potencia máxima (kW) 0,22

Nombre HabEst

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P02_E01

Capacidad o potencia máxima (kW) 0,67

Nombre QuartoPlanxar

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P02_E02
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Capacidad o potencia máxima (kW) 0,37

Nombre HabDob

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P02_E03

Capacidad o potencia máxima (kW) 0,69

Nombre HabOest

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P02_E04

Capacidad o potencia máxima (kW) 0,65

Nombre LavaboP1

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P02_E06

Capacidad o potencia máxima (kW) 0,06

Nombre Passadis

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P02_E05

Capacidad o potencia máxima (kW) 0,36

6. Factores de corrección
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6.1. Definición del factor de corrección: Curvas

6.1.1 Propiedades de la curva

Nombre ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-Biomassa

Tipo Equipo EQ_Caldera

Tipo curva ren_FCP_Potencia

6.1.2 Propiedades variables

Vi1

Nombre Factor Carga Parcial

Máximo 1

Mínimo 0

6.1.3 Valor variables

Coeficientes Exp. Vi1

Término 1 0.9442 0

Término 2 0.0558 1

7. Justificación

7.1. Contribución solar

Nombre Contribución Solar Contribución Solar Mínima HE-4
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TerraRadiantACS 100,0 30,0
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8. Resultados

Clase kWh/m² kWh/año Clase kWh/m² kWh/año

Demanda calefacción  D  57,4  6379,1  E  77,3  8586,1 

Demanda refrigeración  A  1,0  113,5  C  7,4  817,7 

Clase kgCO2/m² kgCO2/año Clase kgCO2/m² kgCO2/año

Emisiones CO2 calefacción  A  0,0  0,0  E  29,4  3265,8 

Emisiones CO2 refrigeración  A  0,5  55,5  D  4,3  477,7 

Emisiones CO2 ACS  A  0,0  0,0  D  5,6  617,6 

Emisiones CO2 totales  A  0,5  55,5  E  39,3  4361,0 

Clase kWh/m² kWh/año Clase kWh/m² kWh/año

Consumo energía primaria calefacción  C  49,0  5446,6  E  119,8  13308,5 

Consumo energía primaria refrigeración  A  1,7  186,2  D  14,7  1627,2 

Consumo energía primaria ACS  A  2,4  263,1  D  20,4  2264,4 

Consumo energía primaria totales  B  53,1  5895,8  E  154,8  17200,1 
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ANNEX XIV. INFORME POSTCALENER DESPRÉS 
D’AFEGIR LA INSTAL·LACIÓ SOLAR 
FOTOVOLTAICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HabitatgeVergesCalener

ANEXO PostCALENER: Informe de modificación de la Calificación Energética de Edificios

Proyecto

Calificación
Energética de
Edificios

1. DATOS GENERALES

HabitatgeVergesCalener

Catalunya

Superficie no acondicionada (m²)

Nombre del proyecto

Comunidad autónoma

Tipo de edificio Superficie acondicionada (m²)

Fecha de la calificación originalAutor de la calificación original

53.08

Verges. 17142

Vivienda unifamiliar 111.082 60.7384

Miquel Martí Carolà 19/11/09

EF: Energía final (kW·h/m²), EP: Energía primaria (kW·h/m²), EM: Emisiones CO2 (kg CO2/m²)
orig: original, mod: modificado, ref: referencia, la superficie utilizada es la suma de la acondicionada y la no condicionada

2. INDICADORES ENERGÉTICOS ANUALES

Concepto EF orig. EF mod. EF ref. EM orig. EM mod.EP mod.EP orig. EP ref. EM ref.

Climatización

Iluminación

A.C.S.

Total

49.5 49.0 107.64 50.68 48.99 134.46 0.49 -0.0 33.7

0.0 0.0 15.74 0.0 0.0 52.68 0.0 0.0 15.44

2.4 2.4 22.11 2.4 2.4 20.38 0.0 0.0 5.6

Concepto

Concepto

Concepto

Concepto

Concepto

3. ETIQUETA Y VALORES FINALES

Concepto IEE orig. IEE mod. C. orig. C. mod.

IEE: Indicador de eficiencia energética = EM / EM ref.

C.: Calificación

Etiqueta original Etiqueta modificada

Climatización

Iluminación

A.C.S.

Total

51.9 51.4 129.74 50.68 51.39 154.84 0.49 -0.0 39.3

0.0 0.0 - -

0.0 0.0 - -

0.0 0.0 - -

0.0 0.0 A A

Localidad

Página 1 de 2
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ANEXO PostCALENER: Informe de modificación de la Calificación Energética de Edificios

Proyecto

Calificación
Energética de
Edificios

4. COMPONENTES ADICIONALES

Nombre

Desccripción

Consumos (kW·h/año) Refrigeración Calefacción A.C.S. Iluminación

 Fotovoltaica A/C

Excedent fotovoltaic usat per la refrigeració amb la bomba de calor.

Electricidad -56.0 0.0 0.0 0.0

Ninguno 0.0 0.0 0.0 0.0

Ninguno 0.0 0.0 0.0 0.0

Página 2 de 2
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ANNEX XV. COSTOS PRESSUPOSTATS DE LES 
INSTAL·LACIONS DE GENERACIÓ ENERGÈTICA 

En aquest annex es desglossen els preus de les instal· lacions de generació energètica (solar fototèrmica, 

fotovoltaica i caldera de biomassa) que s’han usat en el treball final de màster. 

XV.1 INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOTÈRMICA 

XV.1.1 Partides 

Descripció €/u 

u Captador solar pla Junkers FKT-1 W col· locat en suport horitzontal 1028,05 

Composició Preu Q € 

h Oficial 1a muntador 23,11 2 46,22 

h Ajudant muntador 19,85 2 39,7 

u Captador solar pla Junkers FKT-1 W 844 1 844 

u Suport per captador solar pla horitzontal 95,98 1 95,98 

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 85,92 0,025 2,15 

 

Descripció €/u 

u Purgador automàtic d'aire muntat 15,452 

Composició Preu Q € 

h Oficial 1a muntador 23,11 0,3 6,93 

h Ajudant muntador 19,85 0,075 1,49 

u Purgador automàtic d'aire 6,82 1 6,82 

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 8,42 0,025 0,21 

 

Descripció €/u 

u Dipòsit d'expansió 127,64 

Composició Preu Q € 

h Oficial 1a muntador muntat 23,11 0,25 5,78 

h Ajudant muntador 19,85 0,25 4,96 

u Dipòsit d’expansió 116,63 1 116,63 

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,74 0,025 0,27 
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Descripció €/u 

m Tub de coure semidur de 18 mm de diàmetre interior, col· locat 10,18 

Composició Preu Q € 

h Oficial 1a muntador 23,11 0,14 3,24 

h Ajudant muntador 19,85 0,14 2,78 

u Abraçadora 0,28 0,5 0,14 

m Tub de coure semidur de 18 mm de diàmetre interior 3,3 1 3,3 

u Accessori per a tub de coure 1,3 0,3 0,39 

u Part proporcional d'elements de muntatge 0,19 1 0,19 

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 6,01 0,025 0,15 

 

Descripció €/u 

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica pels tubs, col· locat 15,60 

Composició Preu Q € 

h Oficial 1a muntador 23,11 0,09 2,08 

h Ajudant muntador 19,85 0,09 1,79 

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica pels tubs 11,14 1,02 11,36 

u Part proporcional d'elements de muntatge 0,27 1 0,27 

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,87 0,025 0,1 

 

Descripció €/u 

u Vàlvula de bola manual 11,70 

Composició Preu Q € 

h Oficial 1a muntador 23,11 0,165 3,81 

h Ajudant muntador 19,85 0,165 3,28 

u Vàlvula de bola manual 4,43 1 4,43 

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 7,09 0,025 0,18 

 

Descripció €/u 

u Vàlvula de regulació de tres vies muntada 313,79 

Composició Preu Q € 

h Oficial 1a muntador 23,11 0,23 5,32 

h Ajudant muntador 19,85 0,23 4,57 

u Vàlvula de regulació de tres vies muntada 303,76 1 303,76 

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 9,88 0,015 0,15 
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Descripció €/u 

u Vàlvula de retenció 27,18 

Composició Preu Q € 

h Oficial 1a muntador 23,11 0,375 8,67 

h Ajudant muntador 19,85 0,375 7,44 

u Vàlvula de retenció 10,83 1 10,83 

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 16,11 0,015 0,24 

 

Descripció €/u 

u Vàlvula de buidat 30,19 

Composició Preu Q € 

h Oficial 1a muntador 23,11 0,25 5,78 

h Ajudant muntador 19,85 0,25 4,96 

u Vàlvula de buidat 19,29 1 19,29 

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,74 0,015 0,16 

 

Descripció €/u 

u Armari solar amb bomba de circulació i vàlvules de seguretat 535,81 

Composició Preu Q € 

h Oficial 1a muntador 23,11 3 69,33 

h Ajudant muntador 19,85 3 59,55 

u Armari solar Junkers ACS 10 405 1 405 

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 128,88 0,015 1,93 

 

Descripció €/u 

u Acumulador solar CV-1000-M1 instal· lat 3799,82 

Composició Preu Q € 

h Oficial 1a muntador 23,11 5,5 127,11 

h Ajudant muntador 19,85 5,5 109,18 

u Acumulador solar CV-1000-M1 3560 1 3560 

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 236,28 0,015 3,54 

 

Descripció €/u 

u Dissipador solar DGS 401A/4, instal· lat 1195,81 

Composició Preu Q € 

h Oficial 1a muntador 23,11 3 69,33 

h Ajudant muntador 19,85 3 59,55 

u Dissipador solar DGS 401A/4 1065 1 1065 

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 128,88 0,015 1,93 
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XV.1.2 Conjunt  

Descripció €/u Q € 

u Captador solar pla Junkers FKT-1 W col· locat en suport horitzontal 1028,05 6 6168,29 

u Purgador automàtic d'aire muntat 15,45 6 92,71 

u Dipòsit d'expansió 127,64 1 127,64 

u Manòmetre de glicerina muntat 17,39 1 17,39 

m Tub de coure semidur de 18 mm de diàmetre interior, col· locat 10,18 50 509,24 

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica pels tubs, col· locat 15,60 50 779,79 

u Vàlvula de bola manual 11,70 11 128,65 

u Vàlvula de regulació de tres vies muntada 313,79 1 313,79 

u Vàlvula de retenció 27,18 3 81,54 

u Vàlvula de buidat 30,19 1 30,19 

u Armari solar amb bomba de circulació i vàlvules de seguretat 535,81 1 535,81 

u Acumulador solar CV-1000-M1 muntat 3799,82 1 3799,82 

u Dissipador solar DGS 401A/4, instal· lat 1195,81 1 1195,81 

Total = 13780,69 
 

XV.2 CALDERA DE BIOMASSA 

XV.2.1 Partides 

Descripció €/u 

u Paquet Pellematic amb sitja tèxtil i sistema pneumàtic 10497 

Composició Preu Q € 

u Caldera Ökofen Pellematic 10 kW 1 

u Sitja tèxtil 2,8 - 3,2 tones 1 

u Unitat d'ompliment 1 

u Regulador 1 

u Mànega d'impulsió i retorn d'aire (15 m) 1 

u Dosificador de pellets 1 

u Purgador automàtic d'aire muntat 1 

 

Descripció €/u 

u Instal· lació caldera Pellematic i sitja tèxtil 713,35 

Composició Preu Q € 

h Oficial 1a muntador 23,11 16,2 374,382 

h Ajudant muntador 19,85 16,2 321,57 

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 695,952 0,025 17,3988 
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XV.2.2 Conjunt  

Descripció €/u Q € 

u Paquet Pellematic amb sitja tèxtil i sistema pneumàtic 10497 1 10497 

u Instal· lació caldera Pellematic i sitja tèxtil 713,35 1 713,35 

Total = 11210,35 

 
XV.3 INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA 

XV.3.1 Partides 

Descripció €/u 

u Placa solar REC 250PE policristal· lina sobre teulada inclinada 377,32 

Composició Preu Q € 

h Oficial 1a electricista 23,11 1,5 34,67 

h Ajudant electricista 19,85 1,5 29,78 

u Placa solar REC 250PE policristal· lina sobre teulada inclinada 258,2 1 258,2 

m2 Suport per captador solar pla horitzontal 27,23 1,62 44,11 

u Part proporcional d'accessoris per mòdul fotovoltaic 9,6 1 9,6 

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 64,44 0,015 0,97 

 

Descripció €/u 

u 
Regulador de càrrega amb seguiment del punt de màxima potencia Schneider 

Electric Xantrex XW-MPPT80-600 instal· lat 
1119,05 

Composició Preu Q € 

h Oficial 1a electricista 23,11 1 23,11 

h Ajudant electricista 19,85 1 19,85 

u Regulador Schneider Electric Xantrex XW-MPPT80-600 1065,85 1 1065,85 

u Part proporcional d'accessoris per regulador 9,6 1 9,6 

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 42,96 0,015 0,64 

 

Descripció €/u 

u Sistema d'acumulació de 2400 Ah i 24 V 2540,41 

Composició Preu Q € 

h Oficial 1a electricista 23,11 3 69,33 

h Ajudant electricista 19,85 3 59,55 

u Bateria de plom àcid de 2V 100Ah 100 24 2400 

u Part proporcional d'accessoris per bateries 9,6 1 9,6 

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 128,88 0,015 1,93 

 



Mesures d’eficiència energètica i implantació d’energia solar fotovoltaica, 
fototèrmica i biomassa en la rehabilitació d’un habitatge adossat ANNEXES 
 

179 

 

Descripció €/u 

u Inversor ondulador Victron Energy Phoenix 24/5000 instal· lat 2237,86 

Composició Preu Q € 

h Oficial 1a electricista 23,11 1,5 34,67 

h Ajudant electricista 19,85 1,5 29,78 

u Inversor ondulador Victron Energy Phoenix 24/5000 2162,85 1 2162,85 

u Part proporcional d'accessoris ondulador 9,6 1 9,6 

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 64,44 0,015 0,97 

 

Descripció €/u 

m Cable de 4 mm2 instal· lat 1,113 

Composició Preu Q € 

h Oficial 1a electricista 23,11 0,015 0,35 

h Ajudant electricista 19,85 0,015 0,298 

m Cable de 4 mm2 0,45 1,02 0,46 

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,644 0,015 0,007 

 

Descripció €/u 

m Cable de 50 mm2 instal· lat 8,95 

Composició Preu Q € 

h Oficial 1a electricista 23,11 0,065 1,50 

h Ajudant electricista 19,85 0,065 1,29 

m Cable de 50 mm2 6 1,02 6,12 

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,79 0,015 0,042 

 

Descripció €/u 

u Protecció contra sobretensions (varistors) 94,62 

Composició Preu Q € 

h Oficial 1a electricista 23,11 0,3 6,93 

h Ajudant electricista 19,85 0,2 3,97 

u Protector per sobretensions 83,15 1 83,15 

u Part proporcional d'accessoris 0,4 1 0,4 

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,90 0,015 0,16 
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Descripció €/u 

u Fusibles de 10A per protecció 9,08 

Composició Preu Q € 

h Oficial 1a electricista 23,11 0,116 2,68 

h Ajudant electricista 19,85 0,1 1,99 

u Fusible de 10A 4,07 1 4,07 

u Part proporcional d'accessoris 0,27 1 0,27 

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,67 0,015 0,07 

 

Descripció €/u 

u Fusibles de 100A per protecció 17,34 

Composició Preu Q € 

h Oficial 1a electricista 23,11 0,2 4,62 

h Ajudant electricista 19,85 0,1 1,99 

u Fusible de 100A 10,36 1 10,36 

u Part proporcional d'accessoris 0,27 1 0,27 

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 6,61 0,015 0,099 

 

Descripció €/u 

u Interruptor automàtic de 40A CA 34,24 

Composició Preu Q € 

h Oficial 1a electricista 23,11 0,2 4,62 

h Ajudant electricista 19,85 0,2 3,97 

u Interruptor automàtic de 40A CA 25,12 1 25,12 

u Part proporcional d'accessoris 0,4 1 0,4 

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 8,59 0,015 0,13 

 

Descripció €/u 

u Interruptor diferencial de 63A CA 202,98 

Composició Preu Q € 

h Oficial 1a electricista 23,11 0,35 8,09 

h Ajudant electricista 19,85 0,2 3,97 

u Fusible de 100A 190,38 1 190,38 

u Part proporcional d'accessoris 0,36 1 0,36 

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 12,06 0,015 0,18 
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Descripció €/u 

u Comptador energia elèctrica 92,27 

Composició Preu Q € 

h Oficial 1a electricista 23,11 0,033 0,76 

h Ajudant electricista 19,85 0,15 2,98 

u Comptador monofàsic 88,47 1 88,47 

u Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,74 0,015 0,056 

 

Descripció €/u 

u Piqueta de connexió a terra 24,54 

Composició Preu Q € 

h Oficial 1a electricista 23,11 0,266 6,15 

h Ajudant electricista 19,85 0,266 5,28 

u Piqueta connexió terra 8,82 1 8,82 

u Part proporcional d'accessoris 4,12 1 4,12 

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 11,43 0,015 0,17 

 

XV.3.2 Conjunt  

 
Descripció €/u Q € 

u Placa solar REC 250PE policristal· lina sobre teulada inclinada 377,32 15 5659,79 

u 
Regulador de càrrega amb seguiment del punt de màxima potència 

Schneider Electric Xantrex XW-MPPT80-600 instal· lat 
1119,05 1 1119,05 

u Sistema d'acumulació de 2400 Ah i 24 V 2540,41 1 2540,41 

u Inversor ondulador Victron Energy Phoenix 24/5000 instal· lat 2237,86 1 2237,86 

m Cable de 4 mm2 instal· lat 1,11 60 66,78 

m Cable de 50 mm2 instal· lat 8,95 2 17,91 

u Protecció contra sobretensions (varistors) 94,62 3 283,85 

u Fusibles de 10A per protecció 9,07 2 18,15 

u Fusibles de 100A per protecció 17,33 2 34,67 

u Interruptor automàtic de 40A CA 34,24 1 34,24 

u Interruptor diferencial de 63A CA 30 mA 202,98 1 202,98 

u Comptador energia elèctrica 92,27 1 92,27 

u Piqueta de connexió a terra 24,54 2 49,08 

 
Total = 12357,04 
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