
Adequació d’un edifici públic d’ús docent per a una millor eficiència  
en el consum de recursos i una gestió ambientalment correcte  Pàg. 1 

 

Resum 

En aquest projecte s’estudia la incorporació de mesures en un edifici existent, i dedicat a 
l’ensenyament primari, per tal d’assolir un doble objectiu: millorar el nivell de confort dels 
seus usuaris i aconseguir una gestió energètica més eficient.  

En la primera part del projecte s’analitzen les característiques de l’edifici i les necessitats 
energètiques que garanteixen el confort dels seus usuaris. En aquest anàlisi es detecta la 
necessitat d’incorporar un sistema de refrigeració per aconseguir l’ambient confortable en les 
èpoques més caloroses de l’any. Per aquest motiu, la segona part del projecte es centra en 
l’elecció i el disseny del sistema de refrigeració que es considera més adequat considerant 
les característiques i limitacions que presenta l’edifici. 

Posteriorment, el projecte es focalitza en la proposta de mesures per millorar la gestió 
energètica de l’edifici i que, consisteixen, fonamentalment, en l’ús d’energies renovables, 
concretament en l’aprofitament de l’energia solar.   

Així, en primer lloc es proposa la incorporació d’una instal·lació solar tèrmica per cobrir part 
de les necessitats energètiques per a la producció d’aigua calenta sanitària. S’analitzen 
diverses possibilitats en quant a la configuració de la instal·lació i, tenint presents factors 
com la seva producció energètica, el seu rendiment o el cost de l’energia produïda, es 
determina la configuració òptima. Aleshores es realitza el disseny d’aquesta instal·lació i 
l’anàlisi de la producció energètica i la cobertura de la demanda al llarg de l’any. 

Amb l’objectiu d’optimitzar els recursos energètics disponibles, també es proposa incorporar 
a l’edifici una instal·lació solar fotovoltaica connectada a xarxa. En aquest cas, la instal·lació 
no es dimensiona en funció de les necessitats elèctriques sinó optimitzant l’espai disponible 
a la coberta de l’edifici per tal de maximitzar la producció energètica. De nou es realitza el 
disseny d’aquesta instal·lació i s’analitza la seva producció elèctrica al llarg de l’any. 

Finalment, es realitza l’anàlisi de les repercussions ambientals derivades de la incorporació a 
l’edifici de les mesures proposades i que es centra en l’estudi del consum de combustibles 
fòssils i de les emissions de CO2 a l’atmosfera. També es realitza l’anàlisi econòmic on es 
presenta el pressupost d’execució de les instal·lacions proposades. 
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1. Glossari 

 

ACS  Aigua Calenta Sanitària 

CTE   Codi Tècnic de l’Edificació 

DB HE  Documento Bàsic d’Estalvi Energètic 

RITE  Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis 

IDAE   Institut per a la Diversificació y Estalvi Energètic 

ICAEN  Institut Català de l’Energia 

PR  Performance Ratio  

ITeC   Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya 
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2. Introducció 

La construcció d’edificis en les últimes dècades s’ha caracteritzat per no tenir en 
consideració criteris ambientals o sostenibles, fet que ha desembocat en multitud d’edificis 
que presenten grans consums energètics.  

Davant d’aquesta problemàtica, en els darrers anys s’han desenvolupat noves normatives i 
línies d’actuació, tant a nivell estatal com autonòmic i local, que tenen la finalitat d’introduir 
mesures en l’àmbit constructiu per disposar d’edificis amb millor comportament energètic i 
amb menor consum de recursos. 

Aquestes normatives incideixen en la gran importància que tenen, per a les construccions 
sostenibles, el propi disseny de l’edifici, els materials constructius utilitzats, les instal·lacions 
energètiques eficients o, inclús, l’aprofitament d’energies renovables. No obstant, aquestes 
regulacions estan orientades, principalment, a l’eficiència en edificis de nova construcció i en 
el cas d’edificis ja construïts, les possibles mesures a implementar es poden veure reduïdes 
notablement. 

Adaptar un edifici existent per tal d’aconseguir una millora en la gestió energètica suposa un 
gran repte ja que cal tenir presents les limitacions tècniques que es poden presentar, el 
desig de conservar algunes de les característiques arquitectòniques més significatives de 
l’immoble i, òbviament, l’esforç econòmic que comporta.  

 

2.1. Objectius del projecte 

Aquest projecte neix a partir de l’anàlisi d’un edifici existent, construït a principis dels anys 80 
i dedicat a l’ensenyament primari, al qual s’hi volen implementar mesures per adaptar-lo a 
les necessitats actuals i millorar la seva gestió dels recursos. 

El projecte vol donar solució, en primera instància, als problemes de confort que s’han 
detectat a l’edifici i que provenen, bàsicament, d’un sistema de climatització incomplet que 
en èpoques de calor, no garanteix un ambient adequat ni per treballadors ni per estudiants. 
Quan es va construir l’escola no es contemplava la incorporació de sistemes de refrigeració, 
però avui en dia, aquestes instal·lacions han esdevingut una necessitat.  

La incorporació d’aquesta nova instal·lació junt amb la conscienciació per part de l’escola i 
l’ajuntament envers al medi ambient i la sostenibilitat, ha creat interès per analitzar i adoptar 
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mesures amb l’objectiu de millorar la gestió energètica de l’edifici i optimitzar l’ús dels 
recursos disponibles. 

Donat que es treballa sobre un edifici ja construït del qual se’n volen conservar la morfologia 
i els trets més característics, el projecte es centra en la incorporació de tecnologies més 
recents que permetin un ús més racional dels recursos energètics, destacant-ne l’aportació 
de les energies renovables.  

 

2.2. Abast del projecte 

El coneixement de les característiques de l’edifici i de les necessitats derivades del seu ús 
és fonamental per arribar a una proposta de solucions coherent, que permeti la millora de 
l’eficiència de l’edifici però sense minvar la qualitat de vida dels seus ocupants.  

L’estudi es situa a una escola pública d’ensenyament primari de Vilassar de Mar, a la costa 
del Maresme, però es pretén aportar una solució que pugui servir de model per altres 
escoles i localitats de característiques similars. 

Donat que s’analitza la millora del confort i de la gestió energètica d’un edifici ja construït, les 
solucions proposades s’han d’adaptar a l’edifici existent, ja que no és intenció de l’estudi 
modificar la configuració o composició arquitectònica de l’edifici. Per aquest motiu, el 
projecte es focalitza en la incorporació de nous sistemes i instal·lacions que permetin gaudir 
de l’ambient confortable adequat i millorar la gestió energètica de l’edifici.  

Forma part d’aquest projecte analitzar les repercussions a l’edifici que suposa la incorporació 
de les mesures proposades i estimar les millores que es produeixen en referència al consum 
energètic de l’edifici i al seu impacte ambiental. 
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3. Descripció de l’edifici 

L’edifici objecte d’aquest estudi és una escola d’educació infantil i primària situada a Vilassar 
de Mar, una localitat de la costa del Maresme a 25 km de distància de Barcelona ciutat. 

L’escola va ser construïda l’any 1983 i no ha patit cap modificació important en la seva 
estructura i morfologia durant aquests anys. L’edifici ocupa una extensió de 12.080 m2 , amb 
una superfície total construïda de 2.623,4 m2 i la resta formada per espais oberts dedicats al 
lleure, pistes esportives i zona de jardins. La superfície útil de l’edifici és de 2.309 m2. 

L’escola es va dissenyar com un edifici vinculat al seu entorn, distribuït en dues plantes i on 
destaquen la gran quantitat d’espais oberts. Aquesta configuració general en plantes i espais 
oberts es pot veure en el Plànol 01. 

L’edifici està dividit en tres grans zones: una primera on es concentren les aules i els espais 
dedicats a l’ensenyament infantil i que s’anomena “Zona P”; una segona formada per totes 
les aules corresponents a l’educació bàsica i anomenada Zona E; i una última on es 
concentren els espais d’ús comú i administratiu que s’anomena “Zona C”. La distinció i abast 
d’aquestes zones es mostra al Plànol 02. 

La distribució d’estances a les diverses plantes i zones de l’escola es mostren a la Taula 3.1. 
Tanmateix, aquesta distribució de les sales per zones es pot veure clarament en el Plànol 03 
per la zona P, Plànol 04 per la Zona E i Plànol 05 per la Zona C.  

 

Zona Planta Estances 

Zona P Planta 0 
Aules P1-P4, Tutoria P1-P2, Sala jocs, Despatx, 
Lavabos nens/es, Lavabo professorat  

Zona E Planta 1 Aules E1-E16 

Zona C 
Planta 1 

Música, Tutoria E1-E3, Laboratori, Lavabos nens/es, 
Biblioteca, Lavabo professorat, Sala A, Secretaria, 
Direcció, Administració, Sala B, Sala PC 

Planta 0 Menjador, Cuina, Sala màquines, Lavabos 

A la Taula 3.2, que es presenta a continuació, es resumeixen els valors corresponents a les 
àrees de cadascuna de les estances de l’edifici.  

Taula 3.1. Classificació de les estances de l’edifici segons zones i plantes 
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Zona P S (m2)  Zona C S (m2) 

Aula P1-P4 48,5  Música 48,36 

Tutoria P1-P2 8,88  Tutoria E1-E3 8,8 

Sala jocs 119,8  Laboratori 71,92 

Despatx 18  Lavabo nens/es 17,5 

Lavabo nens/es 8,4  Biblioteca 71,92 
Lavabos prof. 10,74  Lavabo prof. 8,8 

   Sala A 31,93 
   Secretaria 29,45 
   Direcció 11,31 

Zona E S (m2)  Administració 11,31 

Aules E1-E16 56,26  Sala B 9,28 

   Sala PC 78,12 
   Menjador 140,4 
   Cuina 42,16 
   Sala màquines 17,36 
   Lavabos 15,1 

Per altra banda, en referència al funcionament de l’edifici, cal recordar que l’horari escolar és 
de 9 del matí a 12 del migdia i de les 15h a les 17h per la tarda i és en aquestes hores quan 
es produeix la màxima ocupació i màxima activitat a l’edifici. No obstant, l’escola roman 
oberta des de les 8h fins a les 18h, ja que ofereix servei de menjador, de biblioteca i altres 
activitats extraescolars.  

Finalment, cal dir que a l’escola hi ha actualment 506 alumnes dels quals, aproximadament 
100, es troben en el nivell d’educació infantil i els 400 restants realitzen els cursos d’EGB 
(Educació General Bàsica). L’edifici consta d’un grup docent format per 36 mestres que 
imparteixen les tasques educatives dels diversos nivells. A l’escola també hi ha altres 16 
persones dedicades a altres tasques diverses com ara monitors, cuiners, administratius, etc.  

 

Taula 3.2. Resum de les superfícies de totes les estances de l’escola 
classificades segons la zona en la que es troben 
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4. Necessitats energètiques  

El coneixement de les càrregues tèrmiques d’un edifici és un pas previ fonamental que es 
requereix per dimensionar la instal·lació de climatització. Aquestes càrregues tèrmiques 
indiquen les pèrdues o els guanys energètics que han de ser compensats pel sistema de 
clima per tal de garantir les condicions interiors de confort desitjades.  

En aquest apartat, es segueix el procediment descrit a Carrier Air Conditioning [Ref.1] per 
determinar les càrregues tèrmiques de l’edifici i estimar les seves necessitats energètiques, 
tant de calefacció com de refrigeració.  

 

4.1. Dades prèvies per calcular càrregues tèrmiques  

Donada la multitud d’espais que hi ha a l’escola, cal distingir entre aquells que disposaran de 
sistema de climatització i aquells que, donat el seu ús, no l’incorporaran. A la Taula 4.1, 
s’esmenten les estàncies que sí disposaran de calefacció i refrigeració i s’observa que els 
locals descartats corresponen, bàsicament, a zones de pas, de serveis i sales de màquines. 
Per veure la distribució d’aquestes sales es poden consultar els Plànols 03, 04 i 05. 

 

  

Zona P Aules P1-P4, Tutoria P1-P2, Sala jocs, Despatx 
Zona E Aules E1-E16 

Zona C 
Música, Tutoria E1-E3, Laboratori, Biblioteca, Sala A, Secretaria, 
Direcció, Administració, Sala B, Sala PC, Menjador, Cuina 

Per altra banda, també cal fer referència a les condicions de disseny, és a dir, aquelles 
condicions de temperatura i humitat que s’han d’assolir en els locals per garantir el confort 
dels seus ocupants. Segons el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE), les 
condicions recomanades per l’ambient interior són les que es presenta a la Taula 4.2.  

 

 

Taula 4.1. Sales de l’escola que disposaran de calefacció i  refrigeració 
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 Estiu Hivern 

Temperatura Seca (ºC) 23-25 21-23 
Humitat relativa (%) 45-60 40-50 

Per tant, aquestes dades de temperatura i humitat que es mostren a la Taula 4.2, són les 
que s’utilitzaran en el càlcul de les necessitats energètiques de calefacció i refrigeració de 
l’edifici, ja que representen el nivell de confort que la normativa exigeix actualment en els 
edificis de nova construcció. 

 

4.2. Composició dels tancaments 

El coneixement de la composició i característiques tèrmiques dels tancaments de l’edifici és 
necessari per poder estimar les seves càrregues tèrmiques, especialment les degudes a la 
transmissió de calor.  

Per això, es farà una breu descripció dels tancaments de l’edifici i es determinaran els seus 
coeficients de transmissió tèrmica. 

 

Façanes 

A l’edifici en estudi es poden distingir bàsicament dues tipologies de façana. Per una banda, 
la gran majoria d’estàncies de l’escola tenen les parets exteriors formades únicament per 
maó massís. Per l’altra, es troben locals com les aules, que tenen les façanes formades per 
tres tipus de materials constructius: una primera part de maó massís, a sobre d’aquesta una 
franja de formigó i, per últim, un panell de xapa galvanitzada i poliestirè extruït situat a la part 
més alta de la façana i que enllaça amb la coberta inclinada. 

 

Cobertes 

Es distingeixen clarament dos tipus de cobertes a l’edifici: les planes i les inclinades. La 
coberta plana està formada per una capa de formigó d’uns 30cm de gruix, seguida d’una 

Taula 4.2. Condicions de confort en locals interiors. Font: RITE 
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capa de morter, a continuació la capa impermeable, l’aïllament tèrmic i, finalment, una capa 
de grava a la part superior.    

Les cobertes inclinades, en canvi, estan formades per panells amb xapes d’acer galvanitzat i 
nucli de poliestirè extruït com aïllant, idèntics als que s’utilitzen a la part superior d’algunes 
de les façanes de l’edifici.  

 

Obertures exteriors i interiors 

A l’edifici hi ha diverses tipologies de portes i finestres, tan exteriors com ubicades entre 
estàncies, però totes estan formades únicament per dos tipus de material, fusta i vidre doble. 
Cal destacar que l’escola presenta gran quantitat d’obertures que permeten aprofitar la llum 
natural però que també contribueixen a pèrdues i guanys de calor per part de l’edifici.  

 

Envans 

La composició d’aquests elements és molt similar a la de les façanes i, de fet, es presenten 
de nou dos tipus d’envans: els que estan íntegrament formats per maons i els que tenen, a 
més de la superfície de maons, una franja a sobre de formigó i panells d’acer galvanitzat a la 
part més elevada de la paret. 

 

Paviment 

El paviment de l’edifici té una composició típica d’aquest tipus tancament que està formada 
per una primera capa de grava, seguit d’una làmina de material impermeable, una capa de 
formigó alleugerat, morter de ciment i finalment el paviment ceràmic que queda a la vista.  

 

Resum dels coeficients de transmissió tèrmica, K 

A la Taula 4.3 es presenten els valors corresponents al coeficient de transmissió tèrmica 
dels diversos tipus de tancaments de l’edifici descrits a l’apartat anterior. El procés de càlcul 
d’aquests coeficients es mostra a l’annex A.1.  

 

 



Pàg. 16  Memòria 

 

  K (W/m2·K) Nom 

Façanes 
Maó 1,942 KF1 

Formigó 0,926 KF2 

Panell 0,212 KF3 

Cobertes 
Plana 0,476 KC1 

Inclinada 0,213 KC2 

Obertures 
exteriors 

Vidre 5,475 KV 

Fusta 2,450 KF 

Envans 
Maó 2,041 KE1 

Formigó 1,154 KE2 

Panell 0,208 KE3 

Obertures 
interiors 

Vidre 3,668 KVI 

Fusta 2,007 KFI 

Paviment  0,679 KP 

Resulta interessant comentar que aquests tancaments no complirien, en la seva majoria, 
amb l’actual Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), el qual exposa en el seu DB HE1 (Document 
Bàsic d’Estalvi Energètic en l’exigència referent a la Limitació de la Demanda Energètica), 
els límits admissibles de la transmitància tèrmica dels elements que formen l’envolvent d’un 
edifici. No obstant, s’ha de dir que l’edifici en estudi no ha de complir amb el CTE, ja que la 
pròpia normativa indica que només és d’aplicació en edificis de nova construcció i en 
modificacions o reformes d’edificis existents amb una superfície útil superior als 1000 m2 i on 
es remogui més del 25% del total dels seus tancaments. 

 

4.3. Necessitats tèrmiques de refrigeració 

Donat que el sistema de climatització es dimensiona per l’escenari més desfavorable, en el 
càlcul de les necessitats energètiques s’ha de considerar el conjunt de totes les càrregues 
tèrmiques que es poden donar a l’edifici de forma simultània i que suposen la màxima 
aportació o pèrdua tèrmica que ha de ser compensada pel sistema de clima.   

Taula 4.3. Coeficients de transmissió tèrmica K (W/m2·K), dels 
tancaments de l’edifici i nomenclatura d’aquests 
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En referència al sistema de refrigeració, les necessitats energètiques de l’edifici venen 
determinades pels guanys tèrmics totals que són deguts a: la radiació solar que incideix als 
vidres i a l’estructura de l’edifici, la transmissió de calor a través dels tancaments, les 
infiltracions d’aire calent, les renovacions d’aire per ventilació i les càrregues internes, que 
inclouen els guanys deguts a la il·luminació, a les pròpies persones i als aparells elèctrics. 

Per tant, els guanys tèrmics totals 푄  (W) de l’edifici es poden expressar amb l’ equació 4.1. 

On 푄  és la càrrega tèrmica per radiació (W), 푄  és la càrrega tèrmica per transmissió 
(W), 푄  és la càrrega tèrmica per infiltracions d’aire (W), 푄  és la càrrega tèrmica per 
ventilació i renovació d’aire (W) i 푄  és la càrrega tèrmica interna (W).  

El càlcul de totes les càrregues tèrmiques es realitza seguint el procés descrit detalladament 
a Carrier Air Conditioning [Ref. 1].   

 

4.3.1. Càrregues per Radiació 

La càrrega tèrmica per radiació, 푄  (W), es calcularà per a cada una de les estàncies de 
l’escola mitjançant l’equació 4.2. 

On  푆 és la superfície d’obertura de vidre (m2); 푔푢푎푛푦 푠표푙푎푟 és l’aportació solar (kcal/h·m2); 
퐹퐶 és el factor de correcció global i  퐹푉 és el factor total del vidre 

Cal aclarir que els valors de 푔푢푎푛푦 푠표푙푎푟 corresponen a l’aportació energètica solar a través 
dels vidres i depenen de la superfície d’aquests, de la seva orientació i de l’època de l’any. 
Aquests valors es presenten a l’Annex A.2.2 juntament amb el procés de càlcul per 
determinar els guany tèrmics deguts a la radiació solar. 

Els valors de la càrrega tèrmica per radiació en les diverses estances es mostren a l’Annex 
A.2. juntament amb la resta de guanys tèrmics de l’edifici. 

 

 

푄 = 푄 + 푄 + 푄 + 푄 + 푄     (Eq. 4.1) 

푄 = 푆 · 푔푢푎푛푦 푠표푙푎푟 · 퐹퐶 · 퐹푉    (Eq. 4.2) 
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4.3.2. Càrregues per Transmissió 

La diferència de temperatura entre dos punts d’un mateix cos fa que s’estableixi un flux 
calorífic des del punt més calent al més fred que es coneix com la transmissió de calor. La 
quantitat de calor transmesa dependrà de la resistència tèrmica que ofereixi el cos entre 
aquests dos punts. 

El flux de calor per transmissió 푄  (W) en un cos s’expressa de forma genèrica amb 
l’Equació 4.3  

On 퐾 és el coeficient de transmissió de calor del material (W/m2·K); S és la superfície a 
través de la qual es produeix la transmissió (m2) i ∆푇 és la diferència de temperatures (ºK)  

El fenomen de la transmissió tèrmica també afecta als edificis, ja que els seus tancaments 
poden presentar aquesta diferència de temperatures i per tant donar-se aquest flux tèrmic.  

Quan es calcula la transmissió tèrmica en locals cal considerar tots els tancaments que el 
conformen i conèixer la seva composició, el que permetrà determinar els coeficients de 
transferència de calor, K. La descripció dels tancaments i els valors dels coeficients K s’han 
presentat al capítol 4.2 d’aquest projecte. 

Per tant, per calcular les càrregues per transmissió tèrmica a cada estància, és més correcte 
utilitzar l’Equació 4.4. 

푄  = 퐾 · 푆 · ∆푇                            (퐸푞.  4.4) 

On 푄   és la càrrega tèrmica per transmissió de l’estància “i” (W); 퐾  és el coeficient de 
transmissió de calor del tancament “r” (W/m2·K); 푆  és l’àrea del tancament “r” (m2); ∆푇   és 
la diferència equivalent de temperatura al tancament “r” (ºK); r =1...t  són els tancaments de 
l’estància “i”. 

La càrrega tèrmica per transmissió a tot l’edifici, 푄   (W), es calcula com la suma de 

càrregues tèrmiques per transmissió de cada una de les estàncies, 푄  . (Eq. 4.5) 

푄   = 푄                                    (퐸푞. 4.5) 

푄 = 퐾 · 푆 · ∆푇   (Eq. 4.3) 
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Així doncs, es calcularà, per a cada local de l’edifici, el flux de calor per transmissió a través 
de tots els seus tancaments: façanes, cobertes, obertures exteriors i interiors, envans i 
paviment. Aquest procediment de càlcul es troba a l’Annex A.2. 

Els valors de la càrrega tèrmica per transmissió de calor, pels diversos locals, es presenten 
a l’Annex A.2. junt amb la resta de guanys tèrmics de l’edifici. 

 

4.3.3. Càrregues per Infiltracions d’aire 

Les càrregues tèrmiques degudes a les infiltracions d’aire exterior, 푄  (W) es determinen 
mitjançant el mètode de les escletxes, amb el qual es fa ús de l’Equació 4.6.  

On 퐶  és el calor específic de l’aire (1 kJ/kg·K);  휌  és la densitat de l’aire (1,2 kg/m3) ; 푞  és 
el cabal d’infiltració (m3/s) i  푇 푇  és la diferència entre la temperatura exterior i interior. 

El cabal d’aire calent s’introdueix a les estances a través d’escletxes que es troben als 
tancaments de portes i finestres situades en la direcció predominant del vent, i té un valor de 
2,5 m3/h per metre lineal d’escletxa [1].  

Els resultats de la càrrega tèrmica deguda a les infiltracions d’aire exterior es mostren a 
l’Annex A.2. on també es resumeixen la resta de guany tèrmics. 

 

4.3.4. Càrregues per ventilació 

Per tal de mantenir les condicions higièniques d’aire a l’interior d’un recinte és obligatòria la 
introducció d’un cabal mínim d’aire exterior de ventilació. Aquest aire introduït serà també 
portador d’una càrrega tèrmica que s’haurà de tenir en compte en el còmput global. 

De fet, l’aportació de calor per aire de ventilació, 푄  (kW) es pot calcular amb la següent 
expressió (Eq. 4.7). 

푄 = 푣̇ · 휌 · ∆퐻                                         (퐸푞. 4.7) 

On 푣̇  és el cabal d’aire exterior (m3/s); 휌  és la densitat de l’aire (1,2 kg/m3); ∆퐻  és 
l’increment d’entalpia de l’aire (kJ/kg)  

푄 = 퐶 ·휌 ·푞 ·(푇 푇 )     (Eq. 4.6) 
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Segons estableix el RITE, el cabal mínim d’aire exterior de ventilació per locals dedicats a 
l’ensenyament és de 12,5 dm3/s per persona, el que és equivalent a 6,4 dm3/s per metre 
quadrat de superfície. 

Coneixent les condicions de temperatura i humitat tant de l’aire exterior com de l’interior, es 
pot determinar la càrrega tèrmica deguda a les renovacions d’aire exterior a través de les 
equacions 4.8 i 4.9.  

푄  = 푣̇ · 휌 · 푐 · (푇 − 푇 )                          (퐸푞. 4.8) 

푄  = 푣̇ · 휌 · 푐 · (퐻푎 − 퐻푎 )                    (퐸푞. 4.9) 

On 푣̇  és el cabal d’aire exterior (m3/s); 휌  és la densitat de l’aire (1,2 kg/m3); 푐  és el calor 
específic de l’aire (0,24 kcal/kg·K);  푐  és el calor latent de vaporització de l’aigua (0,6 kcal/g 
aigua);  푇 − 푇  és la diferència de temperatures entre aire exterior i interior (K); 퐻푎 −퐻푎  
és la diferència d’humitat entre l’aire exterior i interior (g aigua/kg aire). 

Els valors de la càrrega tèrmica degut a la ventilació dels locals en les diversos estances de 
l’edifici, es mostren a l’Annex A.2. junt amb la resta de càrregues tèrmiques de l’edifici. 

 

4.3.5. Càrregues tèrmiques internes 

Les càrregues tèrmiques internes són les degudes a calor aportada per la il·luminació dels 
locals, pels seus ocupants i pels aparells elèctrics.  

Il·luminació 

Per determinar la càrrega tèrmica que provoca la il·luminació dels espais, es considera una 
potència mitjana de 20 W/m2 (valor recomanat al RITE) i es té en compte un augment del 
25% en el guany calorífic perquè s’utilitzen, bàsicament, làmpades fluorescents. 

Per tant, l’aportació tèrmica deguda a la il·luminació, 푄  (W), es pot calcular per mitjà de 
l’expressió 4.9. 

푄 = 푃 · 푆 · 1,25                                      (퐸푞. 4.9) 

On 푃  és la potència mitjana d’il·luminació (W/m2) i 푆 és la superfície il·luminada (m2). 

Els valors de la càrrega tèrmica deguda a la il·luminació dels locals es troba a l’Annex A.2. 
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Persones 

La quantitat de calor sensible i calor latent que aporten les persones en un local depèn en 
gran part de la seva activitat i de la temperatura ambiental.  

Per aquest motiu es presenta la Taula 4.4 que resumeix les aportacions tèrmiques de les 
persones en funció de l’activitat que realitzen i considerant una temperatura interior de 25ºC. 

 

  Home Dona Nen/a 

Asseguts,   
baixa activitat 

QSens 61,81 52,54 46,36 
QLat 36,19 30,76 27,14 

De peu,       
baixa activitat 

QSens 61,06 51,90 45,80 

QLat 58,94 50,10 44,20 

L’escola que s’estudia consta de 506 alumnes i 36 professors, dels quals aproximadament el 
80% són dones. També treballen a l’edifici altres 16 persones més que es dediquen a feines 
administratives, de secretaria, cuina, monitors, etc.  

L’estimació de la càrrega tèrmica aportada per les persones a cada estança, s’ha realitzat 
considerant la màxima ocupació. Els valors d’aquestes càrregues es troben a l’Annex A.2. 

 

Aportació d’aparells i màquines  

A l’edifici s’hi troben diversos aparells elèctrics que també produeixen aportacions tèrmiques. 
Per una banda hi ha aparells que es troben a aules, tutories o despatxos i que, bàsicament, 
són ordinadors, impressores, fotocopiadores, etc. I per l’altra, també es tenen aparells que 
típicament es troben a cuines (forn, fregidora, plaques escalfadores, etc.). 

Les aportacions de calor d’aquests aparells es troben a l’Annex A.2, on es mostren també la 
resta de càrregues tèrmiques de les estances de l’edifici. 

 

Taula 4.4. Calor sensible i latent aportada per les persones en 
funció de la seva activitat (kcal/h·persona) 
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4.3.6. Resum de les càrregues tèrmiques per refrigeració 

Seguidament es mostrarà el còmput de les càrregues tèrmiques totals per a cada una de les 
estances de l’escola i en els diversos mesos considerats (Taula 4.5, Taula 4.6, Taula 4.7)    

Cal tenir present que el sistema de refrigeració es dimensiona pel cas més desfavorable, és 
a dir, aquell que presenta majors guanys tèrmics. Per l’edifici en estudi, es comprova que el 
pitjor escenari correspon al mes de juny, ja que durant juliol i agost (que són mesos amb 
càrregues encara més elevades) l’escola no està en funcionament.  

A l’Annex A.2. es poden veure les càrregues tèrmiques corresponents al mes de juny 
desglossades en funció de la seva procedència, és a dir, les càrregues per radiació solar, 
per transmissió a través dels tancaments, les aportacions internes i les degudes a la 
ventilació i infiltracions d’aire exterior.  

 

 
Aula 
P1 

Aula 
P2, P3 

Aula 
P4 

Tutoria 
P1, P2  

Sala 
jocs 

Despatx 

Maig 14.507 14.360 14.761 5.948 31.635 5.514 
Juny 16.413 16.216 16.665 6.677 36.412 6.256 
Juliol 16.971 16.748 17.225 6.830 37.411 6.421 
Agost 17.200 16.980 17.452 6.821 37.328 6.409 
Setembre 15.798 15.648 16.030 6.220 33.334 5.770 

 

 
Aula 

E1, E2 
Aula 

E15, E16 
Aula 

E3-E14 

Maig 16.214 16.467 16.068 
Juny 18.461 18.712 18.264 
Juliol 19.095 19.349 18.872 
Agost 20.644 20.895 20.423 
Setembre 17.598 17.828 17.448 

Taula 4.5. Càrregues tèrmiques totals mensuals de les sales de la Zona P (W) 

Taula 4.6. Càrregues tèrmiques totals mensuals de les sales de la Zona E (W) 
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Música 

Tutoria 
E1-E3 

Lab. Biblio.  Sala A Secret. 

Maig 14.229 8.859 19.214 23.029 11.963 7.548 
Juny 16.150 9.942 22.001 25.816 13.204 8.704 
Juliol 16.696 10.180 22.801 26.616 13.566 9.018 
Agost 16.876 10.165 23.116 26.931 13.715 9.117 
Setembre 15.380 9.256 21.068 24.883 12.808 8.242 

 

 
Direcció Admin. Sala B Sala PC Menjador Cuina 

Maig 3.123 3.696 3.134 32.809 54.352 19.712 
Juny 3.572 4.145 3.462 35.871 59.784 21.378 
Juliol 3.668 4.241 3.629 36.748 61.483 21.773 
Agost 3.661 4.234 3.794 37.074 62.331 21.837 
Setembre 3.286 3.859 3.654 34.794 58.524 20.537 

 
 
 

4.4. Necessitats tèrmiques de calefacció 

Les càrregues tèrmiques que han de ser compensades pel sistema de calefacció es 
determinen considerant el cas més desfavorable per les estàncies en època hivernal, és a 
dir, quan no hi ha aportacions internes ni l’efecte de la radiació solar.  

Per tant, en aquest cas la càrrega tèrmica total, 푄  (W), ha de tenir presents les pèrdues 
tèrmiques per transmissió a través dels tancaments, 푄  (W), les pèrdues per infiltracions 
d’aire exterior, 푄  (W), i les pèrdues per ventilació i renovació d’aire dels locals 푄  (W). 
Així doncs, la càrrega tèrmica total es pot expressar amb l’equació següent (Eq. 4.10): 

푄 = 푄 + 푄 + 푄                      (퐸푞.  4.10) 

Es realitzarà el càlcul de la càrrega total de calefacció per un període determinat i es farà ús 
del coeficient general de pèrdues de calor, UA (W/K), de cada estança per determinar les 
necessitats tèrmiques de calefacció per a la resta de mesos (Eq. 4.11).  

Taula 4.7. Càrregues tèrmiques totals mensuals de les sales de la Zona C (W) 
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푈퐴 =
푄

(푇 − 푇 )
                            (퐸푞.  4.11) 

On 푇  és la temperatura interior de confort (K) i 푇  és la temperatura exterior en el mes 
considerat (K) 

 

4.4.1. Transmissió 

Es determinen les pèrdues de calor per transmissió seguint les mateixes equacions que en 
el cas de necessitats de refrigeració (apartat 4.3.2). En aquest cas però, no serà necessari 
fer ús de la diferència equivalent de temperatura però sí aplicar els coeficients correctors que 
representen suplements per orientació de l’edifici (푍 ) i per interrupció de servei (푍 ). 

Per tant, la càrrega tèrmica per transmissió a cada estança i de l’edifici, 푄   (W), es calcula 
amb l’expressió següent (Eq. 4.12): 

푄  = 퐾 · 푆 · ∆푇 · (1 + 푍 + 푍 )                      (퐸푞.  4.12) 

On K  és el coeficient de transmissió del tancament r  (W/m2·K); 푆  és l’àrea del tancament r 
(m2); ∆푇  és la diferència de temperatura al tancament r. 

Els valors dels coeficients 푍  i 푍  , així com el càlcul de les pèrdues per transmissió es 
troben a l’Annex A.3. Els resultats corresponents a cada estança i mes de l’any es mostren 
en l’apartat 4.4.4.  

 

4.4.2. Infiltracions d’aire exterior 

Les pèrdues tèrmiques degudes a les infiltracions d’aire exterior es calculen de la mateixa 
manera que s’ha exposat a l’apartat 4.3.3., on s’ha vist que es determinen, a partir del cabal 
d’aire a través de les escletxes d’obertures orientades a sud (que és la direcció predominant 
del vent), mitjançant l’equació 4.6.  

Els resultats de les càrregues per infiltracions a les diverses estàncies es mostren a l’Annex 
A.3. juntament amb la resta de pèrdues tèrmiques. 
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4.4.3. Ventilació 

Les pèrdues tèrmiques degudes a la ventilació i renovació d’aire de les sales es calculen, de 
la forma idèntica que a l’apartat 4.3.4. per mitjà de l’equació 4.8. Els valors de les càrregues 
tèrmiques per renovació d’aire es mostren a l’Annex A.3. 

 

4.4.4. Resum de càrregues tèrmiques per calefacció 

A partir dels coeficients generals de pèrdues de calor dels locals de l’edifici que s’han 
determinat a l’Annex A.3, 푈퐴 (kW/K), i de les temperatures exteriors de cada mes (푇 ), es 
calculen les necessitats tèrmiques de calefacció 푄  (kW)  pels diversos mesos de l’any amb 
l’equació ja presentada (Eq. 4.13) 

푄 = 푈퐴 · (푇 − 푇 )                                 (퐸푞. 4.13) 

Com que els sistemes de calefacció es dimensionen pel pitjor dels escenaris, el càlcul per 
els diversos mesos s’ha realitzat prenent com a valors de temperatura exterior els de la 
temperatura mínima de cada mes.  

Els resultats de les càrregues tèrmiques totals que determinen les necessitats energètiques 
de calefacció es mostren a la Taula 4.8, Taula 4.9 i Taula 4.10  per els diversos mesos de 
l’any i en les sales de les diferents zones de l’edifici.  

 

 Aula P1 
Aula 

P2, P3 
Aula P4 

Tutor. 
P1,P2  

Sala 
jocs 

Despatx 

Gener 10,26 9,14 10,26 1,79 23,14 4,11 
Febrer 11,53 10,27 11,53 2,01 26,00 4,62 
Març 10,67 9,50 10,67 1,86 24,05 4,27 
Abril 8,13 7,24 8,13 1,42 18,33 3,26 
Maig 5,94 5,29 5,94 1,03 13,39 2,38 
Setembre 3,23 2,88 3,23 0,56 7,28 1,29 
Octubre 4,21 3,75 4,21 0,73 9,49 1,69 
Novembre 7,50 6,68 7,50 1,30 16,90 3,00 
Desembre 10,32 9,20 10,32 1,80 23,27 4,13 

Taula 4.8. Pèrdues tèrmiques totals mensuals de les sales de la Zona P (kW) 



Pàg. 26  Memòria 

 

 
Aula 

E1, E9 
Aula E8, 

E16 
Aula 
E2.. 

Gener 12,78 12,78 11,66 
Febrer 14,36 14,36 13,10 
Març 13,28 13,28 12,12 
Abril 10,12 10,12 9,24 
Maig 7,40 7,40 6,75 
Setembre 4,02 4,02 3,67 
Octubre 5,24 5,24 4,78 
Novembre 9,34 9,34 8,52 
Desembre 12,85 12,85 11,73 

 

 

 Música 
Tutoria 
E1...E3 

Lab. Bibliot.  Sala A Secret. 

Gener 11,19 5,82 15,45 15,45 6,98 6,31 
Febrer 12,57 6,53 17,36 17,36 7,84 7,09 
Març 11,63 6,04 16,06 16,06 7,25 6,56 
Abril 8,86 4,61 12,24 12,24 5,53 5,00 
Maig 6,47 3,37 8,94 8,94 4,04 3,65 
Setembre 3,52 1,83 4,86 4,86 2,20 1,99 
Octubre 4,59 2,39 6,34 6,34 2,86 2,59 
Novembre 8,17 4,25 11,29 11,29 5,10 4,61 
Desembre 11,25 5,85 15,54 15,54 7,02 6,35 

 

 

Taula 4.9. Pèrdues tèrmiques totals mensuals 
de les sales de la Zona E (kW) 

Taula 4.10. Pèrdues tèrmiques totals mensuals de les sales de la Zona C (kW) 
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 Direcció Admin. Sala B Sala PC Menjad. Cuina 

Gener 2,22 2,22 2,25 17,39 31,45 8,45 
Febrer 2,49 2,49 2,52 19,54 35,34 9,49 
Març 2,31 2,31 2,33 18,07 32,69 8,78 
Abril 1,76 1,76 1,78 13,77 24,91 6,69 
Maig 1,28 1,28 1,30 10,06 18,20 4,89 
Setembre 0,70 0,70 0,71 5,47 9,89 2,66 
Octubre 0,91 0,91 0,92 7,13 12,90 3,47 
Novembre 1,62 1,62 1,64 12,70 22,97 6,17 
Desembre 2,23 2,23 2,26 17,49 31,63 8,50 

Taula 4.11. Pèrdues tèrmiques totals mensuals de les sales de la Zona C (kW) 
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5. Instal·lació de climatització 

La finalitat del sistema de condicionament d’aire d’un edifici és proporcionar un ambient 
adequat als seus ocupants. Per assolir aquest ambient, el requisit més important és el 
control de la temperatura, però també cal tenir present el control d’humitat, la netedat de 
l’aire i la distribució d’aquest. El conjunt d’aquestes variables és el que porta a la sensació 
real de confort. 

Els ocupants i la seva activitat dins l’edifici són factors bàsics a considerar i en tractar-se un 
edifici dedicat a la docència, aquest ambient confortable és especialment exigible degut a la 
seva importància en relació a la capacitat d’atenció i assimilació dels ensenyaments.    

Per tenir èxit en la climatització d’un espai cal projectar un sistema que, donades les 
condicions externes de l’edifici i les pròpies càrregues internes, sigui capaç de satisfer la 
càrrega instantània màxima però també treballar a càrregues parcials. A l’apartat 4 d’aquest 
projecte s’ha fet l’anàlisi en detall de les necessitats tèrmiques de l’edifici, les quals seran 
determinants a l’hora de seleccionar i dimensionar el sistema de climatització.  

A continuació es presenten les limitacions i consideracions que cal tenir en compte a l’hora 
de seleccionar el sistema de clima adequat per l’edifici en estudi i, en funció d’aquestes, es 
proposarà la instal·lació del sistema que es considera més adient. 

 

5.1. Consideracions en l’elecció del sistema 

En la selecció dels sistemes de climatització no existeix una solució universal i vàlida per a 
tots els edificis sinó que cal analitzar cada cas en concret. Molts són els factors que 
intervenen en l’elecció final i és important entendre la interacció entre el propi edifici, les 
seves necessitats tèrmiques i el sistema adequat per cobrir-les.  

A continuació es comenten els requeriments, condicionants i limitacions que es presenten en 
relació al sistema de condicionament d’aire i l’edifici que s’estudia.  

En primer lloc cal recordar que s’està estudiant un edifici existent on, de fet, es comprova 
que les necessitats de calefacció i ventilació ja estan cobertes. Per tant, es contemplen dues 
possibilitats referents a la seva climatització: afegir el sistema de refrigeració i complementar 
l’actual sistema de calefacció, o bé substituir el sistema actual de calefacció per un sistema 
complet i comú de condicionament d’aire. 
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En aquest cas, l’edifici disposa actualment de calefacció per radiadors amb producció central 
d’energia calorífica mitjançant calderes de gas natural. Donat que aquest sistema resulta ser 
un dels més eficients energèticament i dels que aporta major grau de confort, no es preveu 
la seva retirada. Per tant, la instal·lació de climatització que s’instal·larà serà únicament de 
refrigeració i complementarà al sistema actual de calefacció.    

A més, donat que l’escola ja existeix i no es pretén modificar la seva estructura i morfologia, 
el sistema de refrigeració s’haurà d’adaptar a les condicions arquitectòniques que aquesta 
presenta. En aquest sentit, esdevé una gran limitació en quant a sistemes de refrigeració a 
implantar, que és la impossibilitat d’incorporar instal·lacions d’aire per conductes.  

També és un requisit important que el sistema de refrigeració sigui flexible i modulant, de 
manera que s’adapti a les necessitats particulars de cada estança de l’edifici i també a les 
seves variacions de demanda energètica. El sistema ha de poder donar servei a les diverses 
sales de forma independent i tenir capacitat de regulació segons la demanda.  

Així mateix, el sistema de refrigeració ha de poder ser controlat de forma individual a cada 
estança, ja que l’edifici disposa de sales molt diverses amb condicions i necessitats diferents 
i en totes elles s’ha d’assolir les condicions de confort desitjades. També es valora un control 
automàtic del sistema tan a nivell centralitzat com local.  

Igualment, s’han de tenir presents els espais necessaris per ubicar tots els equips i elements 
que formen part de la instal·lació, tant si es tracta d’unitats centrals, d’elements terminals, 
xarxes de canonades, etc. Tanmateix, es valora la incorporació d’instal·lacions senzilles amb 
un disseny i configuració que faciliti les tasques de manteniment i reparació.   

 

5.2. Descripció general del sistema escollit 

Un cop establertes les necessitats tèrmiques de l’edifici i plantejades les consideracions a 
tenir en compte a l’hora de seleccionar el sistema de refrigeració més adequat per l’edifici, 
es proposa com a solució una instal·lació centralitzada de producció d’aigua freda mitjançant 
una planta refredadora des de la qual s’alimentaran les unitats terminals de tipus fan-coils 
distribuïdes per les diverses estances de l’edifici.  

Donades les característiques de l’edifici en estudi i els requeriments dels seus ocupants, 
aquesta solució de climatització respon a les necessitats de màxim confort, flexibilitat d’ús, 
capacitat de regulació segons demanda i control individual a cada sala.  
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A més, el sistema de refrigeració amb fan-coils alimentats per aigua és d’especial interès 
quan es tracta d’edificis ja construïts, amb molts locals, on es vol tenir un control individual i 
on la instal·lació de conductes d’aire suposa un cost prohibitiu. Els treballs d’obra, en aquest 
cas, es redueixen al necessari per a la xarxa de canonades.   

Aquesta solució combinada de producció centralitzada, tant de calor mitjançant una caldera 
amb gas natural com de fred mitjançant una central refredadora, amb distribució utilitzant 
aigua com a fluid caloportador fins les unitats terminals de tipus radiadors i fan-coils, es 
considera la més favorable per l’edifici des del punt de vista d’eficiència de prestacions i 
simplicitat de funcionament i manteniment. 

 

5.2.1. Planta refredadora 

La planta refredadora és l’equip central que s’encarrega de la producció de refrigeració, en 
aquest cas aigua freda, que posteriorment es farà arribar a les unitats terminals situades a 
cada zona de l’edifici.  

El funcionament de la planta refredadora es basa en el cicle termodinàmic de compressió de 
vapor i per tant disposa de 4 components bàsics: evaporador, compressor, condensador i 
vàlvula d’expansió. Cal recordar que aquests elements van associats a 4 processos 
termodinàmics que són els representats al diagrama PH (pressió-entalpia) a l’Annex B.2.1. 

En aquest cas, el fluid que realitza el cicle termodinàmic és un refrigerant que tindrà un 
intercanvi de calor amb el fluid que es vol refredar, és a dir, l’aigua. Aquest intercanvi de 
calor es produeix a l’evaporador on l’aigua entra a 12ºC i en surt a 7ºC, aproximadament. A 
la refredadora únicament s’hi connecten dues canonades d’aigua: la d’impulsió als circuits i 
la de retorn dels circuits.  

El cicle complet de refrigeració per compressió que es produeix a la planta refredadora 
(Figura 5.1) és el següent: quan el refrigerant travessa l’evaporador absorbeix calor de 
l’aigua i passa de l’estat d’equilibri líquid-vapor a l’estat de vapor saturat. A continuació, el 
refrigerant passa a través del compressor assolint així la pressió de condensació i 
seguidament es dirigeix al condensador on el fluid passa a l’estat de líquid saturat. 
Finalment, el refrigerant líquid s’expansionarà a la vàlvula d’expansió tornant així a la pressió 
d’evaporació, de manera que tancarà el cicle i el tornarà a fer novament.      
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Les unitats refredadores s’ubicaran a la planta coberta adaptant-se a l’estructura actual de 
l’edifici i tenint en compte la situació dels circuits i equips als que ha d’alimentar per tal de 
minimitzar els traçats de canonades i les pèrdues d’energia.  

Es tracta de centrals refredadores condensades per aire, és a dir, que el fluid que intervé per 
condensar el refrigerant és aire exterior. Aquestes centrals tenen un consum d’energia més 
elevat que les de condensació per aigua però cal remarcar que aquestes últimes són força 
més complexes, més cares i requereixen més instal·lacions i més manteniment.  

 

5.2.2. Fan-coils 

En la instal·lació proposada, els fan-coils són les unitats terminals situades a l’interior dels 
locals que s’encarreguen de transmetre la refrigeració a l’ambient. Aquests fan-coils són 
alimentats per l’aigua que prové de la central refredadora i que circula pels serpentins de 
cada unitat. Així, quan el ventilador de la unitat fa circular l’aire a través dels serpentins, es 
produeix una transferència de calor entre els dos fluids de forma que l’aire es refreda i es 
deshumecta per, finalment, ser expulsat a l’ambient.  

Es tracta d’un sistema de fan-coils de 2 canonades i per tant, cada equip disposa només 
d’una canonada per a l’entrada d’aigua freda i una per el retorn d’aigua cap a la central. Els 
cabals i connexions que permeten aquestes unitats formen part de les especificacions del 
fabricant i s’exposen en apartats posteriors.  

Figura 5.1. Esquema del cicle de compressió a la planta refredadora 



Pàg. 32  Memòria 

 

Els fan-coils es seleccionen per vèncer la càrrega màxima de cada sala i la seva ubicació es 
farà tenint en consideració l’estructura actual de l’edifici així com altres elements presents 
(com ara els radiadors) i assegurant la correcta distribució de l’aire impulsat.  

 

5.2.3. Circuits hidràulics 

El sistema hidràulic és l’encarregat de distribuir l’aigua freda produïda a les refredadores per 
tot l’edifici, fent-la arribar a les unitats terminals de cada sala. La xarxa de canonades és, 
evidentment, part fonamental del circuit hidràulic però el sistema no funcionaria correctament 
sense altres components com el grup de pressió, el dipòsit d’inèrcia, el vas d’expansió, les 
vàlvules i els elements de control i regulació dels circuits. 

La xarxa de canonades es divideix en circuits principals i secundaris. Els principals 
s’encarreguen de distribuir l’aigua des de la refredadora cap als circuits secundaris, i a la 
inversa, ja que s’han de tenir en compte els circuits d’impulsió i els de retorn. Els circuits 
secundaris transcorren per les diverses sales i fan arribar l’aigua refredada a les unitats 
terminals (i la porten de nou cap als circuits primaris, en el cas dels circuits de retorn). 

En moltes ocasions és convenient instal·lar un col·lector entre la central refredadora i els 
circuits primaris. En aquest element convergeixen els diversos circuits primaris del sistema 
de manera que es facilita la distribució d’aigua tant des de la refredadora cap als diversos 
circuits del sistema (a la impulsió), com el camí invers (en el cas del retorn).  

El grup de pressió estarà format principalment per bombes hidràuliques que s’encarregaran 
de fer circular l’aigua per tota la xarxa hidràulica de la instal·lació. Les bombes de circulació 
seleccionades seran de tipus centrífug i flux radial per assegurar un flux d’aigua continu i 
bons rendiments donades les pressions i cabals que es tenen a la instal·lació.  

El dipòsit d’inèrcia s’utilitza per acumular aigua refredada i poder subministrar-la en cas de 
demanda quan la planta refredadora està aturada. Així s’evita la connexió i desconnexió de 
la màquina en intervals de temps curts, cosa que repercuteix en el seu consum i vida útil.  

El vas d’expansió s’encarrega de mantenir constant la pressió del sistema permetent 
l’expansió de l’aigua quan aquesta augmenta de temperatura i proporcionant una forma 
d’afegir aigua al sistema. Assegura que no hi hagi cap problema de pressió dins els circuits.    

Evidentment, altres elements com vàlvules, termòmetres, manòmetres, etc. també formen 
part de la xarxa hidràulica i són imprescindibles pel funcionament adequat del sistema. 
Aquests elements permetran una regulació òptima de la instal·lació.  
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5.2.4. Sistema de regulació i control  

Per tal d’optimitzar la instal·lació de refrigeració, es requereix un sistema adequat de control i 
regulació que permeti actuar tant a les centrals de producció d’aigua com a les unitats 
terminals de cada zona. 

Tota la instal·lació consta dels elements hidràulics adients per la regulació dels circuits: 
vàlvules d’equilibrat per ajustar pèrdues de càrrega, vàlvules 3 vies per la modulació de 
cabal, vàlvules d’esfera pels buidats d’aigua, vàlvules de tall, termòmetres, manòmetres, etc. 

Respecte les centrals refredadores, aquestes disposen de compressors amb control de 
capacitat continua, de manera que regulen el seu propi funcionament segons la demanda 
d’aigua del sistema. També incorporen el conjunt hidràulic necessari per a la modulació del 
cabal de la instal·lació.  

En el cas dels fan-coils, el sistema de control és relativament simple ja que es basa en la 
connexió entre les electrovàlvules de les unitats i els termòstats. Bàsicament, quan es fixa la 
temperatura desitjada al termòstat de la sala, aquest la compara (per mitjà d’una sonda) 
amb la temperatura ambient i actua sobre les vàlvules 3 vies dels fan-coils per regular el 
cabal que circula a través d’ells.  

El sistema permet doncs un control individual de cada fan-coil però també un control per 
grups, de manera que, associant tots els fan-coils d’una mateixa sala a un sol termòstat, es 
té un control del sistema de refrigeració totalment independent per estàncies, cosa que 
resulta especialment important en un edifici com el que s’estudia. 

 

5.3. Disseny de la instal·lació de refrigeració 

En aquest apartat es realitza el disseny i la selecció dels elements que formen la instal·lació 
de refrigeració que es proposa incorporar a l’edifici i que s’ha descrit anteriorment. 

 

5.3.1. Refredadora 

S’instal·laran dues refredadores per cobrir les necessitats de tot l’edifici, de manera que 
cada una d’elles donarà servei, de forma independent, a les estàncies que li corresponguin 
(segons s’exposa a la Taula 5.1). L’edifici queda doncs dividit en dues instal·lacions de 
refrigeració que funcionaran de forma anàloga però individualment, i on cadascuna disposa 
dels seus circuits i elements propis.   
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 Estàncies cobertes 
Necessitats 

tèrmiques (KW) 

Instal·lació 1 Aules P1-P4; Tutoria P1-P2; Sala jocs; Despatx 114,8 

Instal·lació 2 
Aules E1-E12; Música; Tutoria E1-E3; Laboratori; 
Biblioteca; Secretaria; Direcció; Administració; 
Sala A; Sala B; Sala PC; Cuina; Menjador;  

517,7 

La potència de les plantes refredadores ha de ser suficient per cobrir les màximes càrregues 
tèrmiques de les sales a les quals dóna servei (Annex B.1). No obstant, per seleccionar la 
potència frigorífica també cal tenir present la suma de potències dels fan-coils que 
s’instal·laran en les sales, ja que aquest valor sol superar al de la càrrega tèrmica màxima.  

Tanmateix, no és convenient sobredimensionar en excés la planta però tampoc seleccionar 
potències massa ajustades, ja que es tracta d’un edifici escolar on gran part de la demanda 
de refrigeració és simultània. A més, així també es permet una certa ampliació del sistema 
en el futur sense haver de canviar la pròpia central refredadora. 

S’han seleccionat refredadores del fabricant Daikin per la seva amplia experiència i eficàcia 
en aquest àmbit. Els models escollits es mostren a la Taula 5.2 junt amb les seves potències 
de refrigeració (kW) i les especificacions tècniques corresponents es troben a l’annex B.2.1.   

 

 
Model 

refredadora 
Capacitat de 
Refrigeració 

Instal·lació 1 EWAD 150 149 kW 
Instal·lació 2 EWAD 600  588 kW 

A grans trets, cal comentar que les dues centrals refredadores seleccionades tenen bons 
rendiments energètics, tal i com reflexa el seu coeficient EER (Rati d’Eficiència Energètica), 
que és de 2,75 per a la primera refredadora i 2,90 per la segona. El refrigerant utilitzat en 

Taula 5.1. Relació entre les instal·lacions de refrigeració, les sales a les que 
donaran servei i les necessitats tèrmiques que han de cobrir 

Taula 5.2. Model i capacitat de refrigeració (kW) de les refredadores 
seleccionades per a cada instal·lació. Font: Daikin 



Adequació d’un edifici públic d’ús docent per a una millor eficiència  
en el consum de recursos i una gestió ambientalment correcte  Pàg. 35 

 

ambdues centrals és el R134a, un HFC pur apreciat pel seu alt rendiment i respectuós amb 
el medi ambient. 

És important destacar que el compressor de les refredadores disposa de control de capacitat 
continua, de manera que permet satisfer qualsevol demanda modulant la posició de les 
vàlvules segons les condicions de control. Aquesta modulació contínua comporta una major 
eficiència en càrregues parcials, una major estabilitat en la temperatura de l’aigua refredada i 
un control del sistema més precís.   

 

5.3.2. Fan-coils 

Segons s’ha comentat en apartats anteriors d’aquest capítol, els fan-coils es seleccionen per 
vèncer la càrrega màxima de cada sala, tenint present tant la càrrega de refrigeració total 
com la sensible (que es poden veure a l’Annex B.1). S’han triat cinc models de fan-coils, 
també l’empresa Daikin, amb les capacitats de refrigeració que es mostren a la Taula 5.3. 
Les seves especificacions tècniques s’exposen a l’Annex B.2.2. 

 

Model 
Fancoil 

Q Refrig. 
Total (kW) 

Q Refrig. 
Sens (kW) 

FWV04 4,33 3,15 
FWT05 4,54 3,65 
FWV06 4,77 3,65 
FWV08 6,71 4,91 
FWV10 8,02 5,96 

L’elecció de les unitats a instal·lar ve determinada per la potència de refrigeració requerida a 
cada sala, ja que els models instal·lats han de cobrir la seva demanda frigorífica. El tipus 
d’unitats a utilitzar s’ha reduït a les de terra i mural degut a les característiques constructives 
de l’edifici, que no permeten instal·lar unitats de fals sostre o conductes. 

La ubicació dels fan-coils dins les estàncies s’ha fet considerant tant l’estructura actual de 
l’edifici i els elements ja presents (per exemple els radiadors), com per assegurar la correcta 
distribució de l’aire impulsat i la optimització dels circuits hidràulics.  

Taula 5.3. Models de fan-coils adoptats per les instal·lacions amb la seva 
capacitat de refrigeració total i sensible (kW). Font: Daikin  
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A la Taula 5.4, Taula 5.5 i Taula 5.6 es mostren les unitats terminals fan-coil instal·lades a 
cada sala, juntament amb les potències sensibles i totals que aporten, així com les potències 
sensibles i totals requerides segons el càlcul de necessitats. La ubicació d’aquestes unitats 
fan-coils es pot veure en els Plànols 06, Plànol 07 i Plànol 08 que es presenten a l’annex. 

 

Locals 
Model 

Fan-coil 
Unitats 

Q instal·lada (kW) Q requerida (kW) 

 Q Sens Q Total  Q Sens Q Total 

Aula P1 
FWV08 2 

13,47 18,19 7,34 16,41 
FWV06 1 

Aula P2 
FWV08 2 

13,47 18,19 7,15 16,21 
FWV06 1 

Aula P3 
FWV08 2 

13,47 18,19 7,15 16,21 
FWV06 1 

Aula P4 
FWV08 2 

13,47 18,19 7,59 16,66 
FWV06 1 

Tutoria P1 FWT05 1 3,65 4,54 1,61 3,34 

Tutoria P2 FWT05 1 3,65 4,54 1,61 3,34 

Sala jocs 
FWV10 3 

26,54 37,48 14,43 36,41 
FWV08 2 

Despatx FWV10 1 5,96 8,02 2,98 6,26 

 
 

Locals 
Model 

fan-coil 
Unitats 

Q instal·lada (kW) Q requerida (kW) 

 Q Sens Q Total   Q Sens Q Total  

Aula E1 FWV08 3 20,13 14,73 18,46 8,15 

Aula E2 FWV08 3 20,13 14,73 18,46 8,15 

Aula E3* FWV08 3 20,13 14,73 18,26 7,95 

Aula E15 FWV08 3 20,13 14,73 18,71 8,40 

Aula E16 FWV08 3 20,13 14,73 18,71 8,40 
**Valors de l’Aula E3 idèntics per les Aules E4-E14 

Taula 5.4. Models i unitats de fan-coils de la Instal·lació 1 de refrigeració. Es 
mostra la potència frigorífica instal·lada i requerida a cada sala (kW) 

Taula 5.5. Models i unitats de fan-coils de la Instal·lació 1 de refrigeració a la Zona E de 
l’edifici. Es mostra la potència frigorífica instal·lada i requerida a cada sala (kW) 
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Locals 
Model 

Fan-coil 
Unitats 

Q instal·lada (kW) Q requerida (kW) 

 Q Sens Q Total   Q Sens Q Total  

Tutoria E1-E3 FWT05 1 4,54 3,65 3,31 1,59 

Música 
FWV08 2 

17,75 12,97 16,1 7,15 
FWV04 1 

Laboratori FWV10 3 24,06 17,88 22,0 8,98 

Biblioteca FWV08 4 26,84 19,64 25,8 11,7 

Sala A 
FWV10 1 

14,73 10,87 13,2 5,65 
FWV08 1 

Secretaria FWT05 2 9,08 7,30 8,70 3,63 

Direcció FWT05 1 4,54 3,65 3,57 1,60 

Admin. FWT05 1 4,54 3,65 4,15 2,11 

Sala B FWT05 1 4,54 3,65 3,46 1,54 

Sala PC 
FWV10 3 

37,48 27,7 35,8 21,81 
FWV08 2 

Menjador 
FWV10 6 

61,54 39,28 59,78 28,22 
FWV08 2 

Cuina 
FWV10 2 

22,75 13,47 21,38 9,49 
FWV08 1 

 

5.3.3. Circuits hidràulics  

Un cop establertes les unitats refredadores i els fan-coils necessaris a cada instal·lació, s’ha 
de dissenyar la xarxa hidràulica que els uneix i determinar els diàmetres de les canonades.   

 

Disseny de canonades 

En primer lloc, cal definir els circuits de cada instal·lació, tan els primaris com els secundaris, 
i fixar el cabal circulant a cada tram. El cabal juga un paper important en el dimensionament i 
en el cost de la instal·lació ja que per cabals petits es tenen canonades de menor diàmetre i 
per tant, també menor cost. 

Taula 5.6. Models i unitats de fan-coils de la Instal·lació 1 de refrigeració a la Zona C de 
l’edifici. Es mostra la potència frigorífica instal·lada i requerida a cada sala (kW) 
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A la Instal·lació 1 de refrigeració, el circuit principal es divideix en 3 circuits secundaris que 
transcorren per les zones senyalades a la Taula 5.7.  

 

Circuits  Zones 

Circuit 1 Despatx; sala Jocs 
Circuit 2 Aula P1-P2; Tutoria P1 
Circuit 3 Aula P3-P4; Tutoria P2 

En el cas de la Instal·lació 2, que té dimensions força superiors a l’anterior, s’instal·larà un 
col·lector que ajudarà a la distribució d’aigua entre la refredadora i els circuits. Aquest 
element distribuirà l’aigua provinent de la central refredadora en 4 branques corresponents 
als 4 circuits independents que es mostren a la Taula 5.8. Evidentment, el col·lector també 
recollirà l’aigua de retorn d’aquests circuits per fer-la arribar de nou a la refredadora. 

 

Circuits  Zones 

Circuit 1 
Sala A; Secretaria; Direcció; 
Administració; Sala B; Sala PC 

Circuit 2 

Circ. 2.1 Aules E1-E4 

Circ. 2.2 Aules E5-E8 

Circ. 2.3 Aules E9-E12 

Circ. 2.4 Aules E13-E16 

Circuit 3 
Circ. 3.1 Biblioteca; Tutoria E3 

Circ. 3.2 Tutoria E1-E2; Laboratori; Música  

Circuit 4 Cuina; Menjador 

En el dimensionament de canonades sempre cal tenir presents tres paràmetres fonamentals 
en la dinàmica de fluids que són el cabal d’aigua, la pèrdua de càrrega i la velocitat de 
circulació del fluid. L’àbac de l’Annex B.2.3 relaciona aquests paràmetres amb el diàmetre 
de canonada i per tant s’utilitzarà per dimensionar les canonades dels circuits.  

Taula 5.7. Definició dels circuits hidràulics de la Instal·lació 1 

Taula 5.8. Definició dels circuits hidràulics de la Instal·lació 2 
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D’aquesta manera, partint d’un cabal d’aigua fixat i conegut, es determinarà el diàmetre de 
canonada adient garantint que la pèrdua de càrrega unitària no superi els 0,30 kPa/m i que 
la velocitat de l’aigua no sobrepassi de 1,5 m/s per evitar sorolls i possibles cops d’ariet. 

El dimensionament de tots els circuits amb les especificacions per cada tram es troba a 
l’Annex B.2.3 i l’esquema de traçats dels circuits es mostra als Plànols 06, 07 i 08.   

 

Bombes hidràuliques 

Les bombes hidràuliques són necessàries per fer circular l’aigua a través de tots els circuits 
de la instal·lació. S’utilitzaran bombes centrífugues que es seleccionen a partir de les seves 
corbes característiques de cabal i pressió.  

Per tant, es disposarà de bombes de circulació adequades al cabal circulant i capaces de 
proporcionar la pressió requerida als circuits (calculada a l’Annex B.2.4). S’instal·laran les 
bombes hidràuliques del fabricant Grundfos que es mostren a la Taula 5.9.  

 

Circuit 
Cabal 
(m3/h) 

Pressió 
(mH2O) 

Model Bomba 
Potència 

(kW) 

Instal·lació 1 22,37 20,02 TPED 80-250 7,5 

Instal·lació 2 

Circ. 1 13,36 32,96 TPED 32-380 3 

Circ. 2 55,38 19,74 TPED 100-240 7,5 

Circ. 3 14,51 15,01 TPED 80-210 4 

Circ. 4 15,45 22,07 TPED 40-300 3 

A la Instal·lació 1, el sistema de bombeig forma part d’un mòdul hidràulic que s’integra a la 
pròpia refredadora i a la Instal·lació 2, les bombes es col·loquen a la sortida del col·lector.  

Cal destacar que les bombes instal·lades són de tipus doble i per tant, poden funcionar o bé 
les dues en alternança o bé amb una d’elles en stand-by, però, en qualsevol cas, augmenta 
la fiabilitat del sistema perquè si una de les bombes falla la seva homòloga entra 
automàticament en funcionament. 

Taula 5.9. Bombes hidràuliques dels diversos circuits de la instal·lació. Es 
mostren les dades referents al cabal circulant a través seu, l’altura 
manomètrica que han de garantir i la potència que consumeixen. 
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Totes les bombes triades disposen de motor amb control electrònic de velocitat, que permet 
adaptar el seu funcionament a les condicions de cada moment. Això garanteix una bona 
regulació del sistema i un consum d’energia mínim.   

 

Dipòsit d’inèrcia 

L’objectiu d’aquest dipòsit és disposar d’un volum d’aigua freda de forma que s’aprofiti la 
seva inèrcia tèrmica per evitar la connexió i desconnexió d’una mateixa etapa en un període 
de temps massa breu, cosa que escurçaria la vida útil de la màquina.  

El dipòsit acumulador ha de tenir capacitat d’aigua suficient per garantir un increment màxim 
de temperatura d’1ºC en un interval de temps de 5 minuts considerat entre la connexió i 
desconnexió de la planta refredadora. El procés de càlcul del volum d’acumulació necessari 
a les instal·lacions es troba a l’Annex B.2.5. 

Segons els resultats obtinguts, la Instal·lació 1 tindrà un dipòsit d’acumulació de 1.000 litres 
de capacitat mentre que la Instal·lació 2 necessitarà un dipòsit de 2.300 litres.  

 

Vas d’expansió 

El vas d’expansió té la funció de mantenir constant la pressió del sistema permetent els 
canvis de volum de l’aigua i proporcionant una manera d’afegir aigua al sistema.  

Els vasos d’expansió de la instal·lació són de tipus tancat i funcionen per sobre de la pressió 
atmosfèrica. Es situen en el costat d’aspiració de la bomba per tal de que aquesta funcioni a 
pressió pràcticament constant. 

El procediment de càlcul per determinar el volum del vas d’expansió que es requereix a les 
instal·lacions s’ha efectuat a l’Annex B.2.6. El resultat obtingut és que a la Instal·lació 1, el 
vas d’expansió serà de 47,5 litres de capacitat i per a la Instal·lació 2 serà de 160,8 litres. 

  

5.3.4. Altres elements de la instal·lació  

Segons s’ha descrit en l’apartat anterior 5.2.4, les instal·lacions de refrigeració proposades 
requereixen un sistema de regulació i control que optimitzi el funcionament global del 
sistema i garanteixi la seva seguretat, tant pels propis components de la instal·lació com pels 
seus usuaris. 
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Es recorda que les refredadores incorporen el seu propi sistema d’autocontrol amb el que 
són capaces de regular, de forma continua, el seu funcionament segons les condicions de 
demanda energètica i modular el cabal de l’aigua de sortida de la planta.  

Així mateix, la regulació dels fan-coils es realitza gràcies a la connexió entre termòstats i 
electrovàlvules ja que en fixar la temperatura desitjada al termòstat, aquest la compara amb 
la temperatura ambient i actua sobre la vàlvula de 3 vies dels fan-coils per regular el cabal 
que circula a través d’ells. Aquest sistema és el que permet el control individual de 
temperatura per estances, ja que cada sala disposarà del seu propi termòstat associat als 
fan-coils que hi hagi a la mateixa sala.      

S’ha vist la necessitat d’incorporar vàlvules de 3 vies per la modulació de cabal en els fan-
coils, però també són necessaris altres elements hidràulics per assegurar la regulació total 
del sistema. Així, és important assegurar que els circuits siguin equilibrats i per aquest motiu 
es recórrer a l’ús de vàlvules d’equilibrat. Tanmateix cal disposar de vàlvules de tall que 
permetin aïllar els components del sistema per facilitar les tasques de manteniment i 
reparació. També s’instal·laran vàlvules pel buidat dels circuits, vàlvules antiretorn per evitar 
el flux invers i el dany de components, així com termòmetres i manòmetres pel control de 
temperatura i pressió dels circuits. 

Per altra banda, cal esmentar que la incorporació del sistema de refrigeració a l’edifici, 
comporta un augment en el consum d’energia elèctrica vinculat, bàsicament, al consum de 
les màquines refredadores, de les unitats fan-coils i del sistema de bombeig. Per aquest 
motiu, s’haurà d’ampliar la potència contractada a l’edifici, ja que la potència actual no és 
suficient per abastir elèctricament al sistema de refrigeració. 

A més, donat que es tracta d’una ampliació de potència força important (pràcticament de 
300kW), comportarà canvis en molts dels elements de la instal·lació elèctrica. Per exemple, 
caldrà disposar d’una nova escomesa elèctrica preparada per la nova potència, ampliar la 
caixa general de protecció, muntar un nou equip de comptadors elèctrics, ampliar les línies 
d’alimentació existents, incorporar el quadre elèctric de la instal·lació de refrigeració i inclús 
instal·lar una bateria de condensadors per reduir el consum d’energia reactiva. L’anàlisi de la 
instal·lació elèctrica adient no s’ha realitzat perquè es considera fora de l’abast del projecte.   
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6. Instal·lació d’energia solar tèrmica  

En aquest capítol es proposa la incorporació a l’edifici d’una instal·lació solar tèrmica de 
baixa temperatura per cobrir part de les necessitats energètiques associades a la producció 
d’aigua calenta sanitària (ACS). Amb aquesta mesura es vol aprofitar un recurs energètic 
renovable que permet reduir el consum de gas natural de l’edifici. 

 

6.1. Condicions climàtiques 

Per dissenyar una instal·lació solar tèrmica són necessàries diverses dades de partida que 
consisteixen, bàsicament, en condicions climàtiques i d’ús. Les primeres venen donades per 
la radiació solar en el camp de captació, la temperatura ambient diària i la temperatura de 
l’aigua de xarxa, mentre que les segones determinaran la demanda energètica associada a 
la instal·lació segons el tipus de consum.  

Les dades necessàries de radiació solar global en el camp de captació, temperatura ambient 
mitjana i temperatura de l’aigua de xarxa s’extreuen del Plec de Condicions Tècniques de 
Baixa Temperatura [4] de l’IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) i 
corresponen a la ciutat de Barcelona.  

La població on es troba l’escola pertany a la mateixa zona climàtica que la ciutat (zona II 
segons la secció HE4 del CTE) i, donada la seva proximitat i localització, es considera que 
es troben sota les mateixes condicions climàtiques. Per tant, s’aprofitaran les dades de 
radiació solar i temperatures corresponents a aquesta ciutat al llarg de l’estudi. Aquestes 
dades es troben a l’Annex C.1. 

  

6.2. Demanda energètica  

La demanda energètica derivada de la producció d’aigua calenta sanitària ve determinada 
pel consum d’ACS a l’edifici. El CTE estableix els valors d’aquest consum, en litres per dia a 
una temperatura de referència de 60ºC, i segons la tipologia i ús de l’edifici. Aquests valors 
es mostren a la Figura 6.1. 
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En el cas d’una escola, es pot identificar que la demanda és de 3 l/dia per alumne. A l’edifici 
en estudi hi ha 506 alumnes i per tant, el consum diari d’ACS serà de 1.518 l/dia.  

  

6.2.1. Demanda energètica mensual  

Un cop conegudes les dades de consum d’aigua cal determinar la demanda energètica de 
l’edifici associada a aquest consum, és a dir, la quantitat d’energia necessària per elevar la 
temperatura de l’aigua de consum des de la temperatura de xarxa fins a la de referència.  

Així doncs, la demanda energètica es calcularà mitjançant la següent expressió (Eq 6.1). 

On 퐷퐸  és la demanda energètica mensual (kcal/mes), N és el nombre de dies del mes 
considerats (dies/mes) i 푄  és la demanda energètica diària derivada del consum d’ACS 
(kcal/dia) i que es calcula amb l’Equació 6.2 

Figura 6.1. Consum d’aigua calenta sanitària, en l/dia, 
segons el tipus i ús de l’edifici [2]  

퐷퐸 = 푄 · 푁     (Eq. 6.1) 

푄 = 푞 · 휌 · 퐶 · (푇 − 푇 )  (Eq. 6.2) 
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On  푞  és el consum diari d’ACS a la temperatura de referència (l/dia); 휌 és la densitat de 
l’aigua (1 kg/dm3); 퐶  és el calor específic de l’aigua (1 kcal/kg·ºC); 푇  és la temperatura de 
referència pel consum d’ACS (ºC) i 푇  és la temperatura de l’aigua freda de xarxa (ºC) 

Sabent que 푇 = 60℃ i havent determinat que 푞 = 1.518 푙/푑푖푎 , es presenten els valors 
de la demanda energètica mensual a la Taula 6.1. 

 

 
Qdia 

(kcal/dia) 
N 

(dies/mes) 
DEmes 

(kWh/mes) 

Gener 78.936 18 1.652,2 
Febrer 77.418 21 1.890,4 
Març 74.382 22 1.902,8 
Abril 71.346 22 1.825,1 
Maig 69.828 22 1.786,3 
Juny 68.310 18 1.429,7 
Juliol 66.792 0 0 
Agost 68.310 0 0 
Setembre 69.828 18 1.461,5 
Octubre 71.346 22 1.825,1 
Novembre 74.382 22 1.902,8 
Desembre 78.936 18 1.652,2 

Anual   17.328,2 

Cal notar que en els mesos de Juliol i Agost la demanda és nul·la ja que durant aquest 
temps l’escola roman tancada degut a les vacances. Per a la resta de mesos es consideren 
entre 18 i 22 dies de funcionament.  

 

Taula 6.1. Valors de demanda energètica mensual (DEmes) associada al consum 
d’ACS de l’edifici i calculada a partir de la demanda energètica diària 
(Qdia) i dels dies de funcionament de l’escola (N). 
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6.2.2. Contribució solar mínima  

La contribució solar és la relació entre els valors anuals de l’energia solar aportada i la 
demanda energètica, obtinguts a partir dels valors mensuals [4]. Aquest concepte també es 
coneix com fracció solar o grau de cobertura solar.  

Els diversos reglaments i ordenances referents a instal·lacions solars tèrmiques, estableixen 
els valors de contribució solar mínima en funció de la demanda d’ACS, la zona climàtica i la 
font d’energia auxiliar usada. En aquest cas, el CTE exigeix una aportació solar mínima del 
30%, mentre que la ordenança solar de Barcelona exigeix un 60%. En el projecte es prendrà 
aquest últim valor com a referència per contribuir a un major ús de les energies renovables. 

La demanda anual d’energia per ACS de l’edifici estudiat és de 17.328 kWh i per tant, el 
sistema solar haurà de tenir una producció mínima de 10.396,8 kWh l’any. 

 

6.3. Producció energètica de la instal·lació solar 

El sistema de captació solar constitueix la base fonamental de la instal·lació ja que 
s’encarrega de captar l’energia solar i determinarà el grau d’aportació d’aquesta energia.  

Per determinar la superfície de captació i la producció energètica de la instal·lació solar 
s’utilitzarà el mètode f-Chart. Aquest mètode és el més reconegut i emprat en el disseny 
d’instal·lacions solars tèrmiques, és el recomanat per l’IDAE [5] i compleix amb totes les 
especificacions de la secció HE4 del CTE.   

El mètode f-Chart permet determinar el percentatge de demanda energètica mensual que 
cobreix el sistema solar (és a dir, la fracció solar) a partir de 2 paràmetres adimensionals, D1 
i D2, que es relacionen mitjançant l’Equació 6.3 que es mostra a continuació [Ref. 6]. 

El paràmetre D1 expressa la relació entre l’energia absorbida pels captadors solars i la 
demanda energètica de l’edifici, mentre que el paràmetre D2 relaciona aquesta demanda 
energètica amb les pèrdues d’energia en els captadors.  

El càlcul d’aquests paràmetres és un procés laboriós que es troba detallat a l’Annex C.2 No 
obstant, s’ha de tenir present que el mètode f-Chart requereix també d’un pas previ que és 
determinar la radiació solar incident sobre la superfície de captació.  

푓 = 1.029 · 퐷 − 0.065 · 퐷 − 0.245 · 퐷 + 0.0018 · 퐷 + 0.0215 · 퐷    (Eq. 6.3) 
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Així doncs, un cop estimada l’energia solar incident, es farà ús del mètode f-Chart per 
determinar la superfície de captació necessària per assolir la fracció solar mínima del 60% 
que exigeix la normativa. Després es contemplaran diverses alternatives en quant a 
superfície de captació i s’analitzarà com varia la cobertura solar a mesura que augmenta el 
nombre de captadors. Això permetrà proposar la instal·lació solar que es considera òptima.  

 

6.3.1. Energia solar incident  

El càlcul de la radiació solar incident sobre la superfície inclinada de captadors solars, 퐻 , 
en kWh/m2·mes, s’efectua mitjançant l’Equació 6.4 . 

On 푘  és el coeficient adimensional de correcció de la inclinació que és funció del mes, la 
latitud i la inclinació de la superfície de captació; 퐻  és la radiació solar incident diària per 
superfície de captadors (kWh/m2·dia) i 푁 és el nombre de dies del mes (dies/mes). 

 

 
Hdia 

(MJ/m2·dia) 
N 

(dies) 
kmes 

Hmes 
(kWh/m2·mes) 

Gener 6,5 31 1,42 79,48 
Febrer 9,5 28 1,30 96,06 
Març 12,9 31 1,14 126,6 
Abril 16,1 30 0,99 132,8 
Maig 18,6 31 0,88 140,9 
Juny 20,3 30 0,84 142,1 
Juliol 21,6 31 0,88 163,7 
Agost 18,1 31 1,01 157,4 
Setembre 14,6 30 1,19 144,8 
Octubre 10,8 31 1,41 131,1 
Novembre 7,2 30 1,56 93,60 
Desembre 5,8 31 1,54 76,91 

퐻 = 푘 · 퐻 · 푁     (Eq. 6.4) 

Taula 6.2. Energia solar incident en el sistema de captació (Hmes, en kWh/m2·mes) 
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Els valors de 푘  utilitzats per l’estimació de l’energia solar mensual incident sobre una 
superfície inclinada a partir de la radiació solar horitzontal (Annex C.1), corresponen a 
superfícies amb orientació sud, inclinades 51º i situades a una latitud de 41º. 

 

6.3.2. Pèrdues en el sistema de captació 

La disposició dels col·lectors solars en el camp de captació pot comportar pèrdues que 
redueixin el rendiment de la instal·lació. Per això, el CTE exigeix que, tant l’orientació i 
inclinació del sistema de captació com les possibles ombres sobre el mateix, siguin inferiors 
als valors de la Taula 6.3. 

Pèrdues màximes 

Orientació i inclinació 10% 

Ombres 10% 

Total 15% 

Les pèrdues per orientació són degudes a la desviació de la posició dels captadors solars 
respecte la orientació òptima i les pèrdues per inclinació són degudes a la desviació de 
l’angle d’inclinació que forma la superfície de captació amb el pla horitzontal. 

Els captadors solars s’instal·laran en condicions òptimes, és a dir, orientats a sud i amb una 
inclinació de 50º. Això comporta unes pèrdues per orientació i inclinació del 5% (Annex C.1) i 
per tant es compleix amb les limitacions fixades per normativa.  

Per altra banda, les pèrdues per ombres són les degudes a obstacles de l’entorn que 
produeixen ombra sobre la superfície de captació solar. S’han de considerar tant les ombres 
produïdes pels propis panells i parts de l’edifici, com per les edificacions i obstacles veïns.  

En el cas d’estudi, les pèrdues per ombres es consideren nul·les ja que l’edifici es troba 
pràcticament aïllat per les seves 4 vessants i no té cap edificació o obstacle al voltant que 
pugui provocar ombres sobre el camp de captació. A més, a l’hora de dissenyar el sistema 
de captació es tindrà en compte la distància mínima entre files de captadors que s’exigeix 
per normativa per tal de garantir que aquests elements no es facin ombra entre ells.   

 

Taula 6.3. Límit de pèrdues per orientació i inclinació dels panells  
solars i per ombres en el sistema de captació. Font:CTE 
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6.3.3. Cobertura solar mensual 

A la Taula 6.4 es presenten els resultats obtinguts dels paràmetres D1 i D2 així com els valors 
de la fracció solar mensual (f) aportada pel sistema de captació. 

 

 D1 D2 f (%) 

Gener 0,71 2,62 45,78 
Febrer 0,75 2,11 51,51 
Març 0,98 2,40 65,05 
Abril 1,08 2,44 70,27 
Maig 1,17 2,49 75,07 
Juny 1,47 2,83 88,21 
Juliol - - - 
Agost - - - 
Setembre 1,47 2,64 89,03 
Octubre 1,06 2,33 70,08 
Novembre 0,73 2,20 49,28 
Desembre 0,69 2,55 44,52 

 

6.3.4. Energia útil mensual i fracció solar anual 

L’energia útil mensual, 퐸푈  en kWh/mes, que s’obté de la instal·lació solar tèrmica per a la 
producció d’aigua calenta sanitària es pot calcular amb l’expressió 6.5. 

On 푓  és la fracció solar mensual (%) i 퐷퐸  la demanda energètica mensual (kWh/mes) 

 

A continuació es presenta la Taula 6.5 que mostra els valors mensuals corresponents a la 
cobertura solar, la demanda energètica i l’energia útil produïda 
  

Taula 6.4. Valors de fracció energètica mensuals 
determinats amb el mètode f.Chart 

퐸푈 = 푓 · 퐷퐸       (Eq. 6.5) 
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fmes  
(%) 

DEmes 
(kWh/mes) 

EUmes 
(kWh/mes) 

Gener 45,78 1.652,1 756,3 
Febrer 51,51 1.890,4 973,8 
Març 65,05 1.902,8 1.237,8 
Abril 70,27 1.825,1 1.282,6 
Maig 75,07 1.786,3 1.341,0 
Juny 88,21 1.429,7 1.261,1 
Juliol - - - 
Agost - - - 
Setembre 89,03 1.461,5 1.301,1 
Octubre 70,08 1.825,1 1.279,1 
Novembre 49,28 1.902,8 937,6 
Desembre 44,52 1.652,1 735,5 

La fracció solar anual, F, es defineix, tal i com mostra l’Equació 6.6, com la relació entre la 
suma de l’energia útil mensual aportada pel sistema solar (퐸푈 ) i la suma de la demanda 
energètica  mensual (퐷퐸 ). 

En el cas d’estudi, s’obté una fracció solar anual del 64,1%. Es recorda que la contribució 
solar mínima exigida per normativa era del 60% i per tant el sistema de captació dissenyat 
respecte aquest valor. De fet, es tracta de la instal·lació amb el nombre de captadors mínim 
per complir els requeriments de la normativa. 

L’aportació d’energia solar a l’edifici és significativa durant tot l’any i, de fet, arriba a cobrir 
més del 65% de la demanda energètica en tots els mesos des de març a octubre. A més, en 
els mesos de juny i setembre, s’aprecia una cobertura solar màxima que permet assolir fins 
el 90% de la demanda. Pel contrari, l’època d’hivern és la més negativa, però tot i així es 
cobreix pràcticament la meitat de la demanda energètica amb energia solar.  

Taula 6.5. Valors de fracció solar mensual (f, en %), demanda energètica 
(DE en kWh/mes) i energia útil mensual (EU en kWh/mes) 

퐹 = ∑
∑        (Eq. 6.6) 
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Així doncs, gran part de les necessitats energètiques anuals derivades del consum d’ACS es 
cobriran gràcies a l’ús de l’energia solar. No obstant, es recorda que els valors  presentats 
corresponen a la instal·lació solar amb el nombre mínim de captadors per assolir la 
cobertura solar mínima que s’exigeix per normativa.  

En els apartats que segueixen s’estudia la possibilitat d’ampliar la superfície de captació i 
analitzar la seva repercussió (en producció energètica, en cost de la instal·lació, etc.), de 
manera que, finalment, es proposarà la instal·lació solar que optimitzi l’aprofitament d’aquest 
recurs energètic. 

 

6.4. Anàlisi d’alternatives 

6.4.1. Comparació de possibles configuracions 

Ja s’ha comentat que els resultats de l’apartat anterior corresponen a la instal·lació mínima 
de captadors per tal de complir amb la cobertura solar del 60% exigida per normativa. 
Aquesta instal·lació mínima requereix 10 col·lectors solars que suposen una superfície de 
captació total de 19,1 m2 i que donen com a resultat una fracció solar anual del 64,1%. 

En l’elaboració del projecte també s’han volgut considerar altres possibilitats en quant al 
nombre de captadors solars i a la configuració del sistema de captació, sempre partint de la 
instal·lació mínima. Això permetrà estudiar quines repercussions té l’ampliació del sistema i 
per tant triar aquella opció que, en funció dels resultats, es consideri òptima.  

Per tal de contrastar les diverses alternatives i poder escollir la més adient, es tindran en 
compte els valors dels següents factors: 

- Fracció solar anual, F 

Com s’ha vist anteriorment, aquest valor expressa el percentatge de la demanda 
energètica anual que es cobreix amb energia solar i per tant, com més elevat sigui, 
major és l’aportació d’aquesta energia en el cobriment de les necessitats de l’edifici. 

- Fracció solar mensual, f  

Respecte la fracció solar mensual, el Plec de Condicions Tècniques d’Instal·lacions a 
Baixa Temperatura exposa que en el dimensionament d’uns instal·lació solar per ACS, 
s’ha de tenir en compte que l’energia produïda per aquesta instal·lació no pot superar en 
cap mes de l’any el 110% de la demanda d’energia i tampoc pot ser superior al 100% 
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d’aquesta demanda durant 3 mesos seguits. Sota aquestes condicions es descarta la 
possibilitat de realitzar instal·lacions amb més de 13 captadors solars.  

- Superfície de captació, Sc 

En aquest cas, l’àrea de captació total no suposa un factor limitant ja que l’edifici compta 
amb prou superfície disponible a coberta per ubicar-hi el camp de captació. No obstant, 
caldrà tenir en compte la distància mínima entre files de captadors per evitar ombres que 
perjudiquin el rendiment de la instal·lació.  

- Energia útil, EU  

S’ha calculat l’energia útil per tenir una idea de la quantitat d’energia total que produeix la 
instal·lació solar en cada opció contemplada. Aquesta dada en valor absolut és només 
orientativa però serà de gran utilitat de cara a la decisió ja que afecta al rendiment de la 
instal·lació i servirà també per obtenir el cost de producció d’aquesta d’energia.   

- Rendiment mig de la instal·lació solar, η 

El rendiment mig de la instal·lació solar es defineix com la relació entre l’energia útil 
anual aportada per la instal·lació i la radiació solar anual incident el seu camp de 
captació (Eq 6.7).  

Com que a l’edifici d’estudi hi ha 2 mesos en que la demanda energètica és nul·la però 
en els quals, evidentment, si que hi ha radiació solar incident, els valors del rendiment de 
la instal·lació solar seran una mica inferiors als valors habituals.     

- Cost sistema solar (€) 

El cost és un factor que cal tenir sempre present quan es vol triar la millor alternativa. En 
aquest cas el cost de la instal·lació solar contempla els costos de captadors i del sistema 
d’intercanvi i acumulació solar (ja que depenen de la superfície de captació). No s’han 
tingut en compte els costos d’altres elements hidràulics perquè aquests no suposen una 
diferència significativa entre les diverses alternatives.  

- Cost de l’energia produïda (€/kWh) 

휂 = ∑ 퐸푈
∑ ·

    (Eq. 6.7) 
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El cost de l’energia produïda és una factor molt important a considerar ja que aquest 
valor indica el cost de cada kWh produït per la instal·lació solar, de manera que permet 
normalitzar el cost de l’energia produïda i comparar realment totes les alternatives. 

A la Taula 6.6 es resumeixen aquests factors corresponents a cada instal·lació 
considerada. S’observa que a mida que augmenta la superfície de captació, lògicament, 
augmenta la contribució solar anual i l’energia útil obtinguda. Per contra, el rendiment de 
la instal·lació disminueix sensiblement a mesura que augmenta el nombre de captadors 
solars i de la mateixa manera augmenta el cost de l’energia produïda.  

 

Nombre de captadors solars 10 11 12 13 

Fracció solar anual, F (%) 64,1 68,4 72,3 75,9 
Superfície de captació (m2) 19,10 21,01 22,92 24,83 
Energia Útil (kWh) 11.106 11.846 12.530 13.159 
Rendiment mig (%) 39,1 38,0 36,8 35,7 
Cost sistema captació  (€) 6.890 7.579 8.268 8.957 
Cost energia produïda (€/kWh) 0,930 0,947 0,950 1,141 

A partir dels resultat de la taula anterior, es mostren de manera gràfica els factors més 
rellevants a l’hora d’escollir la solució òptima (Figura 6.2). 
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Taula 6.6. Resum dels paràmetres establerts per a la 
comparació de les diverses alternatives 

Figura 6.2. Comparació de les configuracions segons nombre de captadors. Fracció 
solar anual i el rendiment de la instal·lació referenciats a l’eix esquerra. Cost 
per kWh produït referenciat a eix dret.  
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Com es pot observar, descartant la opció d’instal·lar 13 captadors perquè el cost de l’energia 
produïda augmenta significativament en comparació amb la variació de fracció solar 
aportada, la decisió es focalitza en les altres tres opcions. Donat que es persegueix que la 
relació entre la contribució solar i el cost de l’energia produïda sigui òptima, es pot afirmar 
que la solució més idònia és la de 12 captadors ja que, amb una diferència de cost de 
només el 2% respecte la instal·lació mínima per normativa de 10 captadors, s’aconsegueix 
un augment de més del 8% en l’aportació d’energia solar.  

 

6.4.2. Anàlisi de la solució adoptada   

Es proposa la instal·lació d’un total de 12 captadors solars però que, donada la morfologia 
de l’edifici, es dividiran en dos camps de captació diferents i, de fet, conformaran dues 
instal·lacions solars diferents, les quals donaran servei de forma independent a les zones de 
l’edifici corresponents.  

La “Instal·lació Solar A” disposarà de 9 captadors solars i cobrirà part de les necessitats 
energètiques associades a l’ACS de la Zona A de l’edifici. La “Instal·lació Solar B” estarà 
formada per 3 col·lectors solars i assolirà part de la demanda energètica per ACS 
corresponent a la Zona B de l’edifici. La limitació d’aquestes Zones es pot veure al Plànol 09. 
Les característiques principals d’aquestes instal·lacions es resumeixen a la Taula 6.7.      

 

 
Instal·lació 

Solar A 
Instal·lació 

Solar B 

Demanda ACS (l/dia) 1.194 324 
Demanda energètica (KWh/any) 13.629 3.698 
Producció solar mínima* (KWh/any) 8.178 2.219 
Captadors solars (un) 9 3 
Superfície captació (m2) 17,19 5,73 

   *Segons normativa, ha de ser el 60% de la demanda energètica anual 

La solució proposada de realitzar dues instal·lacions solars independents permetrà cobrir les 
necessitats energètiques de l’edifici de manera més eficient i optimitzar l’ús d’aquesta 
energia renovable. 

Taula 6.7. Característiques bàsiques de les instal·lacions solars proposades 
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Per a cada una de les instal·lacions, s’ha analitzat la cobertura solar, tant mensual com 
anual, seguint de nou el mètode f-Chart. Els càlculs corresponents es troben a l’Annex C.6.1 
i C.6.2, però els resultats més rellevants s’exposen a continuació. 

 

Instal·lació Solar A 

A la Figura 6.3 es representa l’evolució anual de la demanda energètica i el percentatge de 
cobertura solar, de manera que es pot apreciar la demanda que es cobreix amb l’energia 
procedent de la instal·lació solar i la que es cobreix amb l’energia convencional. Es pot 
observar que durant gran part de l'època en que l’escola està en funcionament, les 
necessitats energètiques es cobreixen majoritàriament amb energia solar. De fet, l’aportació 
solar supera el 75% en tots els mesos des d’abril a octubre. Durant els mesos d’hivern, la 
instal·lació solar permet cobrir la meitat de la demanda energètica.  

 

Instal·lació Solar B 

Novament, es presenta la Figura 6.4  que mostra l’evolució anual de la demanda energètica 
així com la variació en l’aportació d’energia solar i d’energia convencional per a cobrir-la. Tal 
i com succeïa amb el cas anterior, es pot observar que gran part de les necessitats 
energètiques de l’edifici es cobreixen gràcies a l’energia solar. De fet, durant bona part de 
l’any (entre els mesos de març a octubre) aquesta cobertura solar és realment significativa ja 
que és superior al 80%, i fins i tot s’arriba al 100% de cobertura en els mesos de juny i 
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Figura 6.3.  Evolució de la demanda energètica i la part d’aquesta que 
es cobreix amb energia solar i amb energia convencional  
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setembre. A la resta de l’any, els valors d’aportació solar són igualment destacables ja que 
oscil·len entre el 57 i el 67%. 

 

 

A la taula també es presenten els valors de rendiment mig de les instal·lacions, el cost del 
sistema de producció i el cost per kWh produït. 

 

 
Instal·lació 

Solar A 
Instal·lació 

Solar B 

Fracció solar anual, F (%) 70,2 79,5 
Superfície de captació (m2) 17,19 5,73 
Energia útil anual (kWh/any) 9.561 2.939 
Rendiment mig (%) 37,4 34,5 
Cost sistema captació  (€) 8.860 3.604 
Cost energia produïda (€/kWh) 0,927 1,23 
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Figura 6.4. Evolució de la demanda energètica i la part d’aquesta que 
es cobreix amb energia solar i amb energia convencional 

Taula 6.8. Valors relatius a la producció, eficiència i 
cost de les Instal·lacions solars A i B  
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6.5. Disseny de la instal·lació solar 

 

6.5.1. Configuració general de la instal·lació solar 

En el CTE es defineix una instal·lació solar tèrmica com aquella formada per un conjunt 
d’elements encarregats de captar l’energia solar, transformar-la en energia tèrmica cedint-la 
a un fluid  de treball i emmagatzemar aquesta energia de forma eficient per poder-la utilitzar 
posteriorment en els punts de consum. La instal·lació es complementa amb un sistema de 
producció d’energia tèrmica convencional auxiliar i amb un sistema de regulació i control que 
garanteix la seguretat i eficiència de tota la instal·lació.   

Les dues instal·lacions que es dissenyen per l’edifici en estudi són idèntiques en quant a la 
seva configuració (Figura 6.5). En termes generals, es tracta d’instal·lacions de circulació 
forçada amb el intercanviador de calor incorporat al dipòsit d’acumulació i amb el sistema 
d’energia auxiliar format per una caldera mixta de gas natural connectada en sèrie a la 
sortida de l’acumulador.  

 

Aquesta configuració s’adapta a les característiques i necessitats derivades del tipus d’edifici 
que s’estudia. No s’ha d’oblidar que es tracta d’una escola on, lògicament, l’ús de l’energia 
és col·lectiu i on, considerant la disponibilitat d’espai per ubicar els diversos components, 
s’opta per centralitzar l’acumulació i l’equip d’energia auxiliar. Aquest disseny també facilita 
les tasques de manteniment així com la connexió entre el sistema d’energia solar i el circuit 
d’aigua de consum ja existent.  

 

Figura 6.5. Esquema de la configuració bàsica de les 
instal·lacions solars tèrmiques proposades  
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6.5.2. Sistema de Captació Solar 

Tal i com s’ha determinat anteriorment, el camp de captació solar de l’edifici està format per 
un total de 12 captadors, dels quals 9 formen part de la Instal·lació A i els 3 restants de la 
Instal·lació B. En ambdós casos, els col·lectors s’instal·laran orientats a sud i amb la 
inclinació òptima de 51º.  

Instal·lació A 

El sistema de captació estarà format per un total de 9 captadors solars disposats en 3 files 
amb 3 captadors cadascuna i respectant la distància mínima de 4,3 m entre aquestes files 
(càlcul a l’Ànnex D.1). Les 3 bateries de captadors solars estaran connectades entre elles en 
paral·lel. Així mateix, tots els col·lectors dins una mateixa fila estaran connectats entre si 
també en paral·lel. 

La superfície total de captació és de 17,19 m2 i els col·lectors solars es troben situats a la 
coberta plana de l’edifici sobre la zona d’espais comuns.  

Instal·lació B 

El sistema de captació estarà format per únicament 3 captadors solars que es disposaran en 
una sola fila i que es connectaran entre si en paral·lel.  

La superfície de captació és de 5,73 m2 i els captadors s’ubicaran a la coberta plana de la 
zona de Parvulari, sobre la Sala de Jocs. 

 

Els captadors solars utilitzats en ambdues instal·lacions són els models Conergy F6000 i les 
seves característiques tècniques es mostren a l’Annex D.1. Es tracta de captadors solars 
plans d’alt rendiment homologats i que compleixen tota la normativa vigent. 

Lògicament, els panells solars requereixen una estructura de suport que els fixi a la coberta 
de l’edifici de manera segura i que en garanteixi la posició i inclinació adequades. Es tracta 
d’estructures triangulars d’acer inoxidable on s’instal·laran els col·lectors però també els 
elements hidràulics corresponents. Es seleccionen també del fabricant Conergy que 
incorporen també tots els elements de fixació i connexió necessaris per la instal·lació.    

El fluid de treball del circuit primari té la funció d’absorbir l’energia solar incident en els 
captadors i cedir-la posteriorment a l’acumulador. Així doncs, per tal de realitzar de manera 
eficient el transport i la transferència de calor, cal que el fluid tingui un calor específic elevat i 
una bona conductivitat tèrmica, a més de ser resistent a les temperatures de treball. El 
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fabricant de captadors recomana utilitzar com a fluid caloportador una mescla ja preparada 
d’aigua desmineralitzada i glicols. 

 

6.5.3. Sistema d’Intercanvi 

El sistema d’intercanvi de calor té per objectiu realitzar la transferència d’energia tèrmica des 
del sistema de captació solar a l’aigua calenta de consum. L’intercanviador de calor és 
doncs l’element encarregat d’aquesta transferència de calor entre dos fluids que es troben 
separats entre si i que en instal·lacions solars tèrmiques són el del circuit primari de captació 
i el del circuit secundari o l’aigua de consum.  

Els intercanviadors d’instal·lacions solars tèrmiques poden ser de dos tipus: independents o 
incorporats al dipòsit acumulador. En el projecte s’instal·laran intercanviadors incorporats als 
acumuladors, que es coneixen com interacumuladors, ja que, tot i tenir rendiments inferiors 
respecte els independents, comporten menors pèrdues de càrrega i conformen instal·lacions 
més simples i de menor cost. Aquests són els més usuals en petites i mitjanes instal·lacions.  

S’utilitzaran interacumuladors amb un serpentí com a intercanviador de calor i per tant, a 
l’hora de seleccionar-los s’haurà de tenir present la superfície mínima d’intercanvi de calor. 
Aquesta dada s’obté en funció de la superfície total de captació, segons s’exposa a l’Annex 
D.2, i correspon a 2,58 m2 de superfície útil d’intercanvi per a la Instal·lació A i de 0,86 m2 en 
el cas de la Instal·lació B.  

 

6.5.4. Sistema d’Acumulació Solar 

L’energia tèrmica procedent dels captadors solars s’emmagatzema en forma d’aigua calenta 
als dipòsits d’acumulació. La finalitat d’aquests dipòsits és garantir la disponibilitat d’aigua 
calenta en qualsevol instant, ja que el moment de màxima demanda de consum no té 
perquè coincidir amb el de màxima aportació d’energia solar. 

L’acumulació solar en ambdues instal·lacions serà centralitzada ja que és la més convenient 
donat el tipus d’edifici i la recomanada en el CTE. En els dos casos, el sistema d’acumulació 
estarà constituït per un sol dipòsit que a més durà incorporat el sistema d’intercanvi de calor, 
segons s’ha establert en l’apartat anterior.  

El càlcul del dipòsit d’acumulació es troba a l’Annex D.2, on es determina que la Instal·lació 
A disposarà d’un dipòsit de 1.500 litres de capacitat i la Instal·lació B un de 500 litres.  
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Els interacumuladors instal·lats han de garantir tant la capacitat d’acumulació solar com la 
superfície de transferència tèrmica adequada de l’intercanviador. Tenint en compte aquests 
factors s’han triat els models SP1500 i SP500 de la casa Conergy, les característiques 
tècniques dels quals es poden veure a l’Annex D.2.       

Els acumuladors solars tenen una configuració vertical per tal d’aconseguir l’estratificació de 
temperatures a l’interior del dipòsit, permetent el subministrament instantani d’aigua sense la 
necessitat de que tot el dipòsit estigui a la temperatura desitjada i contribuint també a un 
major rendiment dels captadors solars com a conseqüència d’una major diferència en les 
temperatures d’intercanvi. 

 

 

6.5.5. Circuits Hidràulics 

Els circuits hidràulics estan formats per canonades, bombes, vàlvules i altres elements 
hidràulics que s’encarreguen d’establir el moviment del fluid per tota la instal·lació. 

En el cas d’instal·lacions solars tèrmiques destinades a l’ACS, es diferencien dos circuits 
hidràulics: el circuit primari, comprès entre els captadors solars i el sistema de intercanvi i 
acumulació, i el circuit secundari, que s’encarrega del moviment des del dipòsit d’acumulació 
fins el sistema d’energia convencional auxiliar. Hi ha un tercer circuit bàsic en la instal·lació 
que és el de consum i que en aquest cas, òbviament, ja existeix i va des de la caldera a tots 
els punts de consum.  

En termes generals, és important concebre els circuits hidràulics per a que siguin equilibrats, 
evitant així recorreguts preferents del fluid. A més, cal minimitzar les pèrdues tèrmiques i per 
tant s’ha d’optimitzar el recorregut i la longitud de canonades i reduir, en la mesura possible, 
elements singulars com ara colzes, derivacions, etc.  

 

Circuit hidràulic primari  

Els col·lectors solars s’han connectat en paral·lel, tant entre files com entre captadors, cosa 
que comporta majors cabals, i per tant majors seccions de canonada i cost superior, però 
també garanteix un millor rendiment dels col·lectors.  

En el circuit primari, l’equilibrat hidràulic s’aconsegueix gràcies a la configuració en retorn 
invertit (Figura 6.6) i a les vàlvules d’equilibrat, i és especialment important per assegurar 
que tots els captadors reben el cabal suficient per funcionar adequadament. 
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Per altra banda, s’han d’instal·lar vàlvules de tancament a l’entrada i sortida de les diverses 
bateries de captadors i entre les bombes, de forma que es puguin aïllar aquests elements 
per feines de manteniment o reparació. També hi haurà una vàlvula de seguretat en cada 
fila de captadors per tal de protegir la pròpia instal·lació. 

 

Cabal del circuit primari 

El CTE estableix que el cabal de fluid caloportador del circuit primari es calcula a partir del 
cabal unitari del captador, especificat pel fabricant, i tenint present que el cabal circulant per 
una bateria de captadors en paral·lel és el resultat de la suma de cabals que circulen per 
cada un dels captadors ja que aquesta connexió distribueix el fluid de forma independent.  

El cabal unitari del captador és de 60 l/h·m2 i per tant es determina (a l’Annex D.3) que el 
cabal total del circuit primari de la Instal·lació A és de 1.161 l/h, mentre que el de la 
Instal·lació B és de 387 l/h. 

 

Dimensionament de les canonades 

El dimensionament de les canonades del circuit primari es realitza, igual que per qualsevol 
altre circuit hidràulic, seguint les lleis de dinàmica de fluids en canonades de secció constant. 

Es recorda l’Equació de Continuïtat (Eq 6.8), que estableix la relació entre el cabal d’un fluid, 
la seva velocitat i la secció de canonada, en un conducte de secció constant: 

Figura 6.6. Esquema de configuració en retorn invertit de la Instal·lació Solar A 

푄 = 푣 · 푆 = 푣 · ·     (Eq. 6.8) 
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On 푄 és el cabal del fluid (m3/s);  푣 és la velocitat del fluid (m/s); 푆 és la secció interior de la 
canonada (m2) i 퐷 és el diàmetre interior de la canonada (m) 

De fet, en el dimensionament de canonades sempre cal tenir presents 3 paràmetres bàsics: 
el cabal de fluid, la pèrdua de càrrega i la velocitat del fluid. És per això que s’utilitza un àbac 
que relaciona aquestes 3 variables amb el diàmetre de canonada (Annex D.3). 

D’aquesta manera, a partir d’un cabal conegut es determinarà el diàmetre de canonada 
adequat garantint uns límits de pèrdua de càrrega i de velocitat de fluid. En aquest sentit, la 
pèrdua de càrrega unitària no superarà els 0,30 KPa/m i la velocitat del fluid no passarà de 
1,5 m/s per evitar sorolls i possibles cops d’ariet. Els diàmetres seleccionats en funció dels 
cabals que es tenen als circuits es mostren a la Taula 6.9. 

 

Cabal 
(l/min) 

DN 
(mm) 

DI 
(mm) 

Velocitat 
(m/s) 

PC lineal 
(KPa/ml) 

2,15 18 16 0,21 0,035 

4,30 18 16 0,38 0,10 

6,45 22 19,6 0,36 0,072 

12,90 28 25,6 0,48 0,09 

19,35 28 25,6 0,65 0,16 

Les canonades són de coure, un material molt adequat en la fabricació de canonades per la 
seva alta conductivitat elèctrica i tèrmica així com per la seva gran ductilitat i mal·leabilitat. A 
més, el CTE estableix que els únics materials que es poden utilitzar en circuits primaris 
d’instal·lacions solars tèrmiques són el coure i l’acer inoxidable. 

 

Aïllament tèrmic de canonades    

Les canonades estaran correctament aïllades seguint les exigències del RITE, que estableix 
els valors d’espessors mínims d’aïllament en funció de la temperatura màxima del fluid 
circulant i del diàmetre de la canonada (Taula 6.10). A més, quan els components es trobin a 
l’exterior l’espessor indicat en la taula s’haurà d’incrementar en 10mm. 

Taula 6.9. Diàmetre nominal de canonada, diàmetre interior i valors de velocitat 
del fluid i pèrdua de càrrega lineal segons els cabals circulants 
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Diàmetre 
exterior (mm) 

Temperatura del fluid (ºC) 
40 a 65 66 a 100 101 a 150 151 a 200 

D ≤ 35  20 20 30 40 
35 ≤ D ≤ 60 20 30 40 40 
60 ≤ D ≤ 90 30 30 40 50 
90 ≤ D ≤ 140 30 40 50 50 
D ≥ 140 30 40 50 60 

 

Bombes Hidràuliques 

Les bombes de circulació són els elements de la instal·lació hidràulica que tenen la funció de 
compensar les pèrdues de pressió i proporcionar al fluid la impulsió necessària per la seva 
circulació al llarg de la instal·lació.    

En el projecte s’ha optat per instal·lacions de circulació forçada i per tant es disposarà d’un 
grup d’impulsió tant en el circuit primari com en el secundari. En els dos casos s’instal·laran 
bombes dobles que treballaran alternativament i que garantiran el funcionament adequat del 
sistema en cas d’averia d’una de les bombes, ja que la seva homòloga entraria en 
funcionament automàticament, i facilitaran les tasques de reparació o manteniment.  

Les bombes hidràuliques es defineixen mitjançant 2 paràmetres: l’altura manomètrica que 
proporcionen i el cabal de fluid que circula a través d’elles. Així, caldrà conèixer aquests 
valors per seleccionar les bombes adients per a  la instal·lació.  

Els cabals de circulació són coneguts per apartats anteriors, essent aquests de 1.161 l/h pel 
circuit primari de la instal·lació A i de 387 l/h en el cas de la Instal·lació B. 

L’altura manomètrica, H (mca), de la bomba ha de compensar les pèrdues de càrrega del 
circuit, que corresponen a les pèrdues de canonades, tant lineals com d’elements singulars, 
푃푑푐  , més les pèrdues dels diversos elements que formen part del circuit, captadors 
solars, 푃푑푐  , i intercanviadors de calor, 푃푑푐   (Eq. 6.9) .      

Taula 6.10. Espessor mínim d’aïllament en canonades en funció del 
seu diàmetre exterior i de la temperatura del fluid circulant 

퐻 = 푃푑푐 + 푃푑푐 + 푃푑푐     (Eq. 6.9) 
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Un cop coneguts els cabals del fluid i determinades totes les pèrdues de càrrega totals, que 
es mostren a l’Annex D.3, es seleccionen les bombes de circulació adequades (Taula 6.11).  

 

Circuit 
Cabal 
(m3/h) 

H 
(mH2O) 

Model Bomba 

Instal·lació A 1,161 1,716 Grundfos UPS 25-60 

Instal·lació B 0,387 0,556 Grundfos UPS 25-40 

Aquestes bombes s’instal·len formant part dels grups de pressió, els quals incorporen també 
altres elements hidràulics imprescindibles en el circuit com ara vàlvules de seguretat, 
vàlvules de tall, vàlvules antiretorn, termòmetres o comptadors de cabal. 

 

Vas d’expansió 

Els vasos d’expansió tenen la finalitat de compensar els canvis de volum del fluid circulant 
degut a les dilatacions tèrmiques, de manera que quan el circuit s’escalfa i el fluid es dilata, 
part d’aquest fluid entra al vas d’expansió, evitant així que s’escapi a través de les vàlvules 
de seguretat i mantenint la pressió adequada en el circuit. 

El volum del vas d’expansió depèn del volum total de fluid en el circuit primari, del coeficient 
de dilatació del fluid i del salt tèrmic produït en les condicions extremes de la instal·lació. A 
més, al tractar-se d’un vas d’expansió tancat, també intervé el factor de pressió. 

A partir dels càlculs per dimensionar els vasos (a l’Annex D.3) s’incorpora un dipòsit 
d‘expansió de 35 litres de capacitat a la Instal·lació A i un de 12 litres a la Instal·lació B. Són 
vasos d’expansió de tipus tancat i s’ubicaran a l’aspiració de la bomba. 

 

Vàlvules de seguretat 

El circuit hidràulic requereix d’un sistema complet de vàlvules per garantir la seguretat i el  
funcionament adequat de la instal·lació solar. Per tant, s’incorporaran al sistema vàlvules 
d’equilibrat, d’aïllament, de buidat i ompliment, de seguretat, de purga d’aire i de retenció. 

Taula 6.11. Característiques de les bombes instal·lades al circuit primari 
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Les vàlvules de seguretat s’encarreguen de protegir els diversos elements de la instal·lació 
davant els canvis de pressió i temperatura. Aquestes vàlvules garanteixen que en cap punt 
de la instal·lació es sobrepassi la pressió màxima de treball dels seus components. 

Les vàlvules de tall s’instal·len de manera que es puguin aïllar els diversos components del 
sistema i facilitar així les tasques de manteniment o substitució d’aquests elements sense 
haver de realitzar el buidat complet del sistema.   

Les instal·lacions consten també d’un sistema d’ompliment manual que permet omplir el 
circuit i mantenir-lo pressuritzat. Així mateix, en els punts més elevats de la sortida de cada 
bateria de captadors i en tots els punts de la instal·lació on pugui quedar aire acumulat, 
s’incorporen sistemes separadors d’aire amb purgador automàtic.  

 

6.5.6. Sistema d’energia auxiliar 

En el CTE s’estableix que les instal·lacions solars tèrmiques han d’incorporar un sistema 
d’energia convencional auxiliar per complementar la contribució d’energia solar i garantir el 
subministrament d’energia per cobrir la demanda energètica d’ACS.    

A més, el sistema auxiliar es dissenya per cobrir la totalitat de la demanda energètica com si 
no es disposés de la instal·lació solar, tot i que només entrarà en funcionament quan sigui 
necessari, de forma s’aprofita al màxim l’energia procedent del sistema de captació solar. 

En el cas que s’estudia, es proposa la utilització d’una caldera modulant de gas natural com 
a equip auxiliar, ja que es tracta d’un dels sistemes més eficients. Aquesta caldera es 
connecta en sèrie amb el sistema d’acumulació i, al ser modulant, regularà la seva potència 
per obtenir la temperatura desitjada en funció de la temperatura d’entrada, permetent així la 
optimització del la instal·lació en global.   

 

Figura 6.7. Esquema de connexió en sèrie del sistema d’acumulació 
solar i el sistema d’energia auxiliar convencional 
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Així doncs, es disposarà de calderes mixtes de condensació d’alt rendiment, amb capacitat 
per cobrir tota la demanda energètica d’aigua calenta sanitària i calefacció, a les quals 
s’afegiran els termòstats i els mecanismes de mescla i control necessaris per l’aprofitament 
de l’energia procedent de la instal·lació solar. També caldrà afegir els trams de canonades i 
elements hidràulics necessaris per la connexió entre el sistema d’acumulació i el sistema 
d’energia auxiliar convencional, formant el conegut circuit secundari. A la Figura 6.7 es 
mostra l’esquema simplificat de la connexió en sèrie del sistema d’intercanvi i acumulació de 
la instal·lació solar amb el sistema d’energia auxiliar convencional.  

 

6.5.7. Sistema de regulació i control 

Tota instal·lació solar tèrmica requereix d’un sistema de control que asseguri el seu correcte 
funcionament garantint un bon aprofitament de l’energia solar captada i assegurant un ús 
adequat del sistema d’energia auxiliar.  

La regulació en les instal·lacions solars consisteix, bàsicament, en el control de les bombes 
de circulació del circuit primari. Aquest control és de tipus diferencial, és a dir, que es basa 
en mesurar i comparar les temperatures del fluid a la sortida dels col·lectors i a la sortida de 
l’acumulador i, en funció de la diferència, actuar sobre la bomba hidràulica.  

Així el sistema de control actuarà de manera que les bombes no estaran en funcionament 
quan la diferència de temperatures sigui menor a 2ºC i tampoc estaran aturades quan la 
diferència sigui superior a 7ºC. D’aquesta forma s’optimitza el funcionament de la part solar 
de la instal·lació.  

En el projecte es proposa l’ús d’una Centraleta de Regulació Solar Conergy R4000 que 
permet aquest control diferencial de temperatures i incorpora altres funcionalitats com ara: 
protecció dels components davant sobreescalfaments, protecció davant sobrecàrregues, 
programació d’aturades i arrancades, etc. 

 

6.5.8. Sistema de mesura i monitorització 

El sistema de monitorització de la instal·lació ha de registrar dades sobre diverses variables 
(temperatures, cabals, pressions...) i tractar-les per analitzar les prestacions del sistema.  

Segons el Plec de Condicions Tècniques d’Instal·lacions de Baixa Temperatura, cal  
mesurar i registrar les dades de temperatura d’entrada d’aigua freda de xarxa, temperatura 
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de subministrament d’aigua calenta solar, temperatura de subministrament d’aigua calenta 
de consum i cabal d’aigua de consum.    

El tractament d’aquestes dades permet conèixer valors referents a la producció energètica 
de la instal·lació solar, l’energia auxiliar consumida, la demanda energètica d’ACS diària o 
els consums propis de la instal·lació (bombes, controls,...).   

La mateixa Centraleta Conergy R4000 s’encarrega d’adquirir aquestes dades, amb l’ajut de 
sondes de temperatura, comptadors de cabal, manòmetres, etc. i analitzar-les per poder 
mostrar els resultats relatius al funcionament de la instal·lació solar. 
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7. Instal·lació solar fotovoltaica 

En aquest capítol, es proposa el disseny d’una instal·lació solar fotovoltaica integrada a 
l’edifici que permeti cobrir part de la demanda elèctrica de l’escola, potenciant d’aquesta 
manera l’aprofitament de les energies renovables a l’edifici.   

 

7.1. Generalitats 

La continua degradació del medi ambient i l’absència d’altres fonts energètiques han fet que 
l’ús d’energies renovables sigui cada cop més atractiva i necessària. En aquest sentit, 
l’energia solar fotovoltaica resulta especialment interessant per respondre a les necessitats 
d’energia elèctrica tant en zones aïllades com en àrees més desenvolupades. 

De fet, existeix una classificació bàsica dels sistemes fotovoltaics que distingeix entre  
sistemes autònoms i sistemes connectats a la xarxa. Les instal·lacions autònomes tenen la 
finalitat de cobrir les necessitats energètiques de zones que no disposen de connexió a la 
xarxa elèctrica, contribuint per exemple al desenvolupament de zones rurals o al 
subministrament elèctric en països en desenvolupament. En canvi, les instal·lacions 
connectades a xarxa estan orientades a la producció d’energia elèctrica que s’injectarà a la 
xarxa elèctrica. Normalment es subdivideixen en plantes de generació i instal·lacions 
integrades en edificis.   

En el cas en estudi, es tracta de dissenyar una instal·lació connectada a xarxa, de manera 
que es produirà energia elèctrica que s’injectarà a la xarxa i cobrirà part de les necessitats 
de l’edifici. Cal dir que la normativa actual no permet que l’energia produïda per la instal·lació 
solar s’utilitzi directament per abastir l’edifici, sinó que tota l’energia generada s’ha d’abocar 
a la xarxa i des d’aquesta s’obté el subministrament elèctric.  

Això està incentivat pel fet de que l’energia produïda per la instal·lació fotovoltaica es ven a 
la companyia elèctrica amb un preu garantit que és superior al preu de compra de l’energia 
elèctrica convencional. D’aquesta manera el propi consum elèctric surt molt més econòmic i 
la venta de l’excedent d’energia permet fins i tot obtenir un benefici econòmic.  
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7.2. Instal·lació fotovoltaica connectada a xarxa 

7.2.1. Fonaments de la instal·lació 

Tota instal·lació solar fotovoltaica connectada a xarxa consta bàsicament de: un sistema de 
generació, format pels mòduls fotovoltaics que s’encarreguen de transformar l’energia solar 
en energia elèctrica; els inversors, que converteixen la corrent contínua generada pels 
mòduls en corrent alterna; i un conjunt de proteccions, elements auxiliars, de mesura i de 
control necessaris pel correcte funcionament de tot el sistema. A la Figura 7.1 es mostra la 
interacció d’aquests components. 

 

Resulta interessant esmentar algunes de les característiques més destacables d’aquest 
tipus d’instal·lacions. Per exemple, es tracta de sistemes amb alta fiabilitat, que pràcticament 
no requereixen manteniment i dels que s’estima una vida útil superior als 35 anys. 

També presenten una gran modularitat, el que fa que el disseny de la instal·lació sigui 
relativament senzill, tant per la potència a instal·lar com per la ubicació dels components. 
Evidentment, aquesta flexibilitat permet una gran adaptació de la instal·lació a les 

Figura 7.1- Esquema dels components que formen una instal·lació 
solar fotovoltaica connectada a xarxa [8] 
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necessitats i condicions pròpies de l’edifici, el que és rellevant quan es tracta d’edificis ja 
construïts com el que s’estudia. A més, la modularitat i possible descentralització dels 
elements també faciliten una futura ampliació del sistema. 

El cost és el principal obstacle d’aquestes instal·lacions, ja que cal tenir present que la 
inversió inicial és elevada. No obstant, aquests sistemes presenten un cost d’operació molt 
baix i, evidentment, un cost de combustible nul donat que s’aprofita l’energia solar. A més, 
s’ha de recordar que en aquestes instal·lacions l’energia produïda es ven a la xarxa, i per 
tant, permet obtenir un benefici que caldrà considerar en l’estudi econòmic. 

Evidentment, s’ha de remarcar el benefici mediambiental que comporta l’ús d’energies 
renovables per a cobrir les necessitats energètiques de la població i, en aquest cas concret, 
d’un edifici escolar. El consum d’energia elèctrica provinent de la instal·lació solar evita 
l’emissió de tones de CO2 a l’atmosfera que sí van associades al consum elèctric provinent 
d’altres fonts com els combustibles fòssils.  

 

7.2.2. Integració arquitectònica 

Quan es planteja fer una instal·lació solar fotovoltaica connectada a xarxa i vinculada a un 
edifici, és de gran importància la seva integració arquitectònica. La finalitat de la instal·lació 
és aconseguir la màxima producció d’energia elèctrica però aquesta dependrà del camp de 
captació que estarà condicionat per les característiques morfològiques de l’edifici. 

Existeixen diferents graus d’integració dels sistemes fotovoltaics en edificis. El més comú és 
el de superposició arquitectònica, és a dir, aquell en que els mòduls generadors es situen a 
sobre de cobertes o façanes mitjançant estructures de suport adequades. Però també cal 
destacar que l’interès en la matèria ha portat a edificis on la integració és total, és a dir, on 
els mòduls fotovoltaics passen a formar part dels elements constructius del propi edifici, 
trobant per exemple, façanes o murs on els panells han substituït els vidres. Les diverses 
opcions arquitectòniques es mostren a la Figura 7.2. 

 

Figura 7.2. Exemples il·lustratius de diverses possibilitats d’incorporar els 
panells fotovoltaics a l’estructura arquitectònica de l’edifici  
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En tot cas, la integració de l’energia solar fotovoltaica en un edifici requereix d’un equilibri 
entre el disseny arquitectònic i els conceptes de rendiment i producció de la instal·lació. Com 
que l’escola que s’estudia disposa d’una superfície de coberta apte per ubicar-hi els 
generadors solars, s’opta per conservar l’estructura i disseny actual de l’edifici i, per tant, la 
instal·lació fotovoltaica s’haurà d’incorporar i adaptar a les condicions existents.  

Així doncs, els mòduls fotovoltaics estaran sobreposats a les cobertes de l’edifici amb la 
orientació, inclinació i configuració òptimes per tal de garantir el bon rendiment del sistema i 
la màxima producció energètica de la instal·lació solar.  

Evidentment, s’ha de comprovar que les estructures actuals de l’edifici suporten la càrrega 
addicional que suposa la incorporació dels panells fotovoltaics i dels elements de suport que 
aquests requereixen, i que es disposa d’espai suficient per la instal·lació del sistema.     

 

7.3. Disseny de la instal·lació fotovoltaica 

Tal i com s’ha avançat anteriorment, l’objectiu és dissenyar una instal·lació solar fotovoltaica 
connectada a xarxa i integrada a l’edifici, de manera que l’electricitat generada contribuirà a 
cobrir part de la demanda energètica de l’edifici. 

No obstant, la instal·lació no es dissenyarà partint de les necessitats energètiques de l’edifici 
sinó en funció de l’espai de coberta disponible, optimitzant la configuració del sistema de 
generació per maximitzar la producció elèctrica a partir de l’energia solar. 

No cal oblidar que es tracta d’una instal·lació fotovoltaica connectada a xarxa i per tant, tota 
l’electricitat produïda amb la instal·lació solar s’injectarà a la xarxa elèctrica i des d’aquesta 
es rebrà el subministrament. Igualment, es determinarà l’electricitat generada a partir de la 
instal·lació solar i el consum energètic de l’edifici que es cobrirà amb aquesta energia.  

 

7.3.1. Sistema de generació 

Tenint present l’objectiu d’obtenir la màxima producció elèctrica optimitzant la configuració 
del sistema de generació, en primer lloc s’hauran de seleccionar els panells fotovoltaics 
encarregats d’aquesta producció i decidir la seva ubicació, inclinació i orientació òptima. 

La capacitat generadora de la instal·lació solar fotovoltaica està condicionada tant per la 
ubicació del propi edifici, que en determinarà el potencial de radiació solar incident, com per 
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la disposició dels generadors, que amb la seva orientació i inclinació determinaran el grau 
d’aprofitament de l’energia incident.  

Els panells fotovoltaics s’instal·laran amb orientació sud, que és la òptima per l’aprofitament 
de l’energia solar incident. Així mateix, la inclinació dels panells serà la que permet captar la 
màxima energia solar al llarg de l’any. A la Taula 7.1 es mostren les dades de radiació solar 
incident sobre superfícies inclinades amb orientació 0º, i es comprova que la inclinació 
òptima és de 35º.   

 

β Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des. Anual 

0º 1,889 2,681 3,856 5,150 6,181 6,675 6,492 5,672 4,458 3,167 2,147 1,678 4,178 

5º 2,139 2,933 4,089 5,319 6,272 6,725 6,564 5,814 4,681 3,422 2,406 1,928 4,364 

10º 2,378 3,169 4,297 5,464 6,328 6,736 6,594 5,919 4,872 3,658 2,653 2,167 4,525 

15º 2,603 3,386 4,483 5,575 6,344 6,703 6,583 5,997 5,036 3,875 2,883 2,392 4,661 

20º 2,811 3,583 4,639 5,653 6,322 6,631 6,533 6,044 5,169 4,064 3,097 2,603 4,769 

25º 3,003 3,756 4,769 5,697 6,278 6,522 6,456 6,056 5,272 4,231 3,292 2,797 4,850 

30º 3,175 3,908 4,867 5,706 6,200 6,394 6,350 6,031 5,342 4,369 3,464 2,975 4,903 

35º 3,325 4,033 4,936 5,681 6,083 6,231 6,206 5,967 5,378 4,481 3,614 3,133 4,925 

40º 3,456 4,133 4,975 5,619 5,931 6,028 6,025 5,867 5,381 4,564 3,742 3,269 4,919 

45º 3,564 4,208 4,983 5,525 5,742 5,789 5,806 5,731 5,350 4,619 3,847 3,386 4,883 

50º 3,650 4,256 4,961 5,397 5,519 5,517 5,556 5,561 5,286 4,644 3,925 3,481 4,814 

55º 3,711 4,278 4,908 5,236 5,264 5,214 5,269 5,358 5,189 4,642 3,978 3,550 4,717 

60º 3,747 4,269 4,822 5,044 4,978 4,889 4,956 5,122 5,061 4,608 4,006 3,597 4,592 

Cal comentar que la inclinació òptima s’ha triat tenint en compte la màxima aportació solar 
anual i no considerant el perfil de consums elèctrics mensuals de l’edifici, els quals portarien 
a la inclinació que maximitza l’aportació solar durant els mesos de curs escolar. Això és 
degut a que tota l’energia generada per la instal·lació es ven a xarxa i, per tant, la finalitat és 
contribuir al màxim amb la producció elèctrica al llarg de tot l’any. 

A partir de la radiació solar incident sobre superfícies inclinades caldrà estimar la radiació 
solar efectiva, que dóna idea de l’energia solar que realment és aprofitada pels mòduls 
fotovoltaics ja que té en compte els efectes angulars, espectrals i de netedat dels propis 
panells i que afecten a la potència produïda pels generadors.   

 

Taula 7.1- Radiació solar incident, 퐺(0°,훽) en kWh/m2·dia, sobre superfícies amb 
orientació 0º i vàries inclinacions. Font: Institut Català de l’Energia (ICAEN) 
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A l’Annex E.1 s’han realitzat els càlculs per determinar la radiació solar efectiva al llarg de 
l’any i segons la inclinació dels panells. A la Taula 7.2 que es mostra tot seguit, s’exposen 
els valors corresponents a captadors solars amb una orientació de 0º i una inclinació de 35º. 

 

Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des. 

3,097 3,757 4,597 5,291 5,666 5,803 5,780 5,557 5,009 4,173 3,366 2,918 

 

Panells fotovoltaics 

El camp de generació estarà format per mòduls fotovoltaics amb una alta potència nominal 
per tal d’aprofitar al màxim el recurs solar per obtenir energia elèctrica. S’ha contemplat la 
possibilitat d’usar diversos models de panells i finalment s’ha optat per aquells amb major 
potència pic i millor rati de cost per Wp produït. Es tracta de panells de l’empresa Isofotón 
amb les següents característiques tècniques (Taula 7.3). 

 

Model Panell Fotovoltaic  IS-200/32 

Potència màxima, Pmax (Wp) 200 
Tensió nominal, VN (V) 32 
Intensitat de màxima potència, Imax (A) 4,35 
Tensió de màxima potència, Vmax (V) 46,08 
Intensitat de curtcircuit, ISC (A) 4,7 
Tensió de circuit obert, VOC (V) 57,6 
Temperatura en condicions nominals, TONC (ºC) 47 

Dimensions 
Amplada (mm) 969 
Alçada (mm)  1.310 
Profunditat (mm) 39,5 

Superfície (m2)  1,269 
Pes (Kg) 22 

Taula 7.2. Valors mensuals de radiació solar efectiva, 퐺 (훼 = 0,훽 = 35) 
en kWh/m2, sobre la superfície de captació solar 

Taula 7.3. Característiques tècniques dels panells fotovoltaics. Font: Isofotón 
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El nombre de mòduls fotovoltaics a instal·lar estarà limitat per la superfície de captació 
disponible a l’edifici i la seva disposició serà aquella que optimitzi la relació entre l’energia 
obtinguda i el cost de la instal·lació.  

Així doncs, en primer lloc cal estimar la superfície de coberta que és adient per a la 
instal·lació dels panells fotovoltaics. En aquest cas, el camp de captació es pot ubicar tan a 
les cobertes inclinades com a les cobertes planes, sempre respectant l’orientació i inclinació 
òptimes determinades.   

Es tracta d’una superfície total disponible de 1.000 m2 aproximadament que, si es tenen en 
compte les distàncies mínimes que cal considerar entre panells per evitar ombres, permet la 
instal·lació de fins a 340 mòduls fotovoltaics. 

Com ja s’ha comentat, es tracta d’aprofitar al màxim la superfície disponible i instal·lar tants 
mòduls com sigui possible per tal de maximitzar la producció energètica. Lògicament, els 
panells fotovoltaics s’han d’instal·lar amb una configuració que permeti optimitzar aquesta 
producció elèctrica.     

La configuració òptima dels panells fotovoltaics es determina a partir de les Equacions 7.1, 
7.2 i 7.3. [Ref.8]. En el cas que s’estudia, es considera que la instal·lació òptima és la que 
disposa de 16 mòduls en sèrie (푁 ) per 21 en paral·lel (푁 ), formant un camp generador 
de 336 panells fotovoltaics en total (푁 ) i una instal·lació de 67,2 kW de potència pic.   

On 푉   és la tensió nominal del panell fotovoltaic, 푉   és la tensió nominal de la 
instal·lació, 푃  és la potència pic del panell i 푃  és la potència pic de la instal·lació, en 
aquest cas és de 67,2 kW. 

 

7.3.2. Inversors 

Els inversors són els elements encarregats de transformar la corrent continua produïda pels 
generadors fotovoltaics en corrent alterna i injectar-la a la xarxa elèctrica. 

푁 =  

  
 (Eq. 7.1) 

푁 = 푁 · 푁   (Eq. 7.2) 

푃 = 푁 · 푃   (Eq. 7.3) 
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Els inversors es caracteritzen per un seguiment automàtic del punt de màxima potència 
(MPP) del generador per l’aprofitament òptim de la potència disponible, a més de treballar al 
màxim rendiment i generar energia de qualitat (baixa distorsió harmònica, elevat factor de 
potència i baixes interferències electromagnètiques).  

Evidentment, també han de complir totes les normes de seguretat relacionades amb les 
persones, els equips i la pròpia xarxa elèctrica. Per exemple, seguint les directives de 
Seguretat Elèctrica i Compatibilitat Electromagnètica, han d’incorporar proteccions contra 
curtcircuits, tensió o freqüència de xarxa fora de rang, sobretensions, pertorbacions de 
xarxa, etcètera.    

El CTE estableix que per instal·lacions elèctriques superiors als 5 KW s’ha de fer la connexió 
a la xarxa elèctrica de forma trifàsica, de manera que per obtenir una línia trifàsica 
equilibrada el nombre d’inversors instal·lats serà múltiple de 3. En aquest cas, s’instal·laran 
en total 21 inversors monofàsics (7 a cada fase) de 3 KW de potència nominal cadascun. 

S’opta per l’ús d’inversors amb Strings que presenten bons rendiments, permeten una gran 
modularitat i la reducció de cablejat. Es determina, a l’Annex A.2, que en la instal·lació 
proposada, cada inversor constarà de 2 Strings (és a dir, dues bateries de panells en sèrie) 
amb 8 mòduls fotovoltaics cada un. 

Els inversors utilitzats, que són el model Sunny Boy 3000 del fabricant SMA, es troben a la 
Taula 7.4  

 

Model Inversor  Sunny Boy 3000 

Màxima tensió d’entrada CC (V) 600 
Rang tensió MPP (V) 268 - 600 
Potència d’entrada CC (W) 3.200 
Potència de sortida AC (W) 3.000 
Ona de sortida Senoidal 
Màxima corrent d’entrada (A) 15 
Potència de String (kW) 3,21 
Rendiment inversor (%) 93,9 
Rendiment màxim (%) 95 
Distorsió harmònica (%)  ≤ 4 
Dimensions (mm) 434 x 295 x 214 
Pes (Kg) 32 

Taula 7.4. Característiques tècniques dels inversors de la instal·lació   
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7.3.3. Connexió i protecció dels equips 

El correcte funcionament de la instal·lació fotovoltaica requereix d’un sistema adequat 
d’interconnexions entre els diversos equips i també d’altres elements de protecció i control 
que garanteixin la seguretat total del sistema.  

Així, és fonamental un bon disseny del sistema elèctric, des de la generació fins la xarxa, 
tant per evitar pèrdues energètiques com possibles fallides en el sistema. Aquest disseny 
implica des de l’elecció del cablejat òptim fins la instal·lació de les proteccions necessàries o 
dels comptadors d’energia.  

A més, s’ha de tenir present que tota instal·lació elèctrica requereix d’unes mesures de 
seguretat i protecció que cal complir en tot moment i que tenen la finalitat de protegir tant a 
les persones com els equipaments, però també d’assegurar un nivell de qualitat en l’energia 
elèctrica de la xarxa. Evidentment, caldrà tenir present i seguir tota la normativa vigent 
referent a aquest tipus d’instal·lacions.  

Així, tal i com es mostrava a la Figura 7.1, la instal·lació fotovoltaica consta d’elements 
bàsics de protecció com ara interruptors automàtics diferencials, interruptors de control de 
potència (ICP), interruptor general, postes a terra, proteccions de l’inversor, etc.  

A la instal·lació també cal afegir 2 elements de mesura que corresponen a comptadors, un 
per l’energia elèctrica que s’obté de la xarxa i l’altre per l’energia generada per la instal·lació 
solar que és injectada a la xarxa i, per tant, venuda a la companyia.     

El disseny en profunditat del sistema de connexions i proteccions elèctriques de la 
instal·lació fotovoltaica no es realitza en aquest projecte perquè es considera fora del seu, 
abast ja que es centra en la producció d’energia de la instal·lació, en la seva contribució a 
cobrir la demanda de l’edifici i en les seves repercussions ambientals.     

 

7.4. Energia produïda 

Tal i com s’ha dit inicialment, la finalitat d’aquesta instal·lació fotovoltaica és produir la 
màxima energia elèctrica possible a partir del recurs solar, per ajudar a cobrir les necessitats 
energètiques de l’edifici mitjançant aquesta energia renovable.  

El disseny i la potència de la instal·lació han estat condicionades per l’espai disponible pel 
camp de generació però finalment s’ha proposat una instal·lació amb una potència pic de 
67,2 kW formada per 336 mòduls fotovoltaics. 
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L’energia que s’obtindrà de la instal·lació proposada es determina, a continuació, per mitjà 
de l’ Equació 7.4 [Ref. 7]. 

Per tant, l’energia produïda 퐸 , en kWh/dia, depèn de la irradiació efectiva sobre el camp 
generador 퐺 (훼,훽), la irradiació en condicions estàndard de mesura 퐺 = 1푘푊/푚 , la 
potència nominal de la instal·lació 푃  i el rendiment global de la instal·lació PR.  

El rendiment global del sistema o Performance Ratio (PR) valora l’eficiència de la instal·lació 
en condicions reals de treball i per tant té en compte les pèrdues energètiques associades al 
funcionament del sistema. Es pot calcular amb l’Equació 7.5 [ Ref. 8]. 

Per tant, en l’estimació del PR (%) cal considerar les pèrdues parcials (퐿 ) de la instal·lació, 
que són les que es detallen a continuació. 

- Pèrdues per la diferència entre potència nominal dels mòduls fotovoltaics (referida a 
condicions estàndard de mesura) i la seva potència real; valorades en el 2%. 

- Pèrdues per Mismatch, degudes a la connexió dels diversos mòduls fotovoltaics amb 
corrents lleugerament diferents; es consideren del 2%.   

- Pèrdues per temperatura d’operació dels panells fotovoltaics, depenen de factors 
ambientals com irradiació, temperatura ambient i velocitat del vent; valorades en 4%. 

- Pèrdues per ombres, que en aquest cas són nul·les ja que l’edifici es troba 
pràcticament aïllat per les quatre vessants i no hi ha cap altre edificació o obstacle al 
voltant que pugui fer ombra sobre el camp de generadors.  

- Pèrdues per conversió DC/AC de l’inversor, resultat del propi rendiment de l’inversor 
en funció de la potència d’operació; es consideren del 10%. 

- Pèrdues de l’inversor per seguiment del punt de màxima potència (MPP) del 
generador, relacionades amb l’energia que l’inversor és capaç d’extreure del 
generador i la que extrauria idealment; valorades en el 7%. 

- Pèrdues per cablejat per caigudes de tensió, tant en la part de corrent continua com 
alterna; es consideren del 4%. 

Amb aquestes valoracions, es determina que el rendiment global o performance ratio de la 
instal·lació fotovoltaica proposada és del 74,08 %.  

퐸 =
( , )· ·

     (Eq. 7.4) 

푃푅 = ∏ (1− 퐿 )     (Eq. 7.5) 
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Aleshores, a partir de l’Equació 7.4, presentada anteriorment, es determinen els valors de 
l’energia elèctrica produïda per la instal·lació solar fotovoltaica al llarg de l’any. 

 

 GEf (kWh/m2) EP (kWh/dia) 

Gener 3,097 154,2 
Febrer 3,757 187,0 
Març 4,597 228,9 
Abril 5,291 263,4 
Maig 5,666 282,1 
Juny 5,803 288,9 
Juliol 5,780 287,7 
Agost 5,557 276,7 
Setembre 5,009 249,4 
Octubre 4,173 207,8 
Novembre 3,366 167,6 
Desembre 2,918 145,3 

Anual 4,587 228,4 

 

 

7.5. Anàlisis dels resultats 

Un cop estimada l’energia que es produirà mitjançant la instal·lació solar fotovoltaica, es fa 
un breu anàlisi dels resultats obtinguts i de les seves implicacions en l’edifici.   

En primer lloc cal conèixer la relació entre la quantitat d’energia produïda per la instal·lació 
fotovoltaica i la quantitat d’energia que es consumeix a l’edifici (Annex E.3). Per aquest 
motiu, es presenta el gràfic de la Figura 7.3 on es pot observar l’evolució de la producció 
elèctrica de la instal·lació fotovoltaica, els consums que té l’edifici actualment i el percentatge 
d’aquests consums que es poden cobrir amb l’energia procedent de la instal·lació solar 
fotovoltaica. 

Taula 7.5. Valors mensuals i anual de la radiació solar efectiva sobre els 
generadors fotovoltaics, GEf  (kWh/m2), i l’energia produïda per 
aquesta instal·lació, EP (kWh/dia) 



Pàg. 78  Memòria 

 

 

Comparant l’evolució del consum energètic i la producció elèctrica amb l’energia solar es pot 
observar que, evidentment, a mesura que s’apropen els mesos centrals de l’any augmenta 
la producció d’energia elèctrica de la instal·lació fotovoltaica i augmenta també el grau de 
contribució d’aquesta energia en el consum elèctric global de l’edifici. 

Es comprova que la instal·lació fotovoltaica proposada aporta uns resultats energètics força 
positius ja que bona part dels consums actuals d’energia elèctrica de l’edifici es poden cobrir 
mitjançant l’aprofitament de l’energia solar.  

De fet, el grau de cobertura solar anual està per sobre del 67% i durant la majoria de mesos 
del curs escolar l’energia procedent de la instal·lació fotovoltaica permet cobrir més del 45 % 
de les necessitats elèctriques. Només en els mesos d’hivern disminueix aquesta contribució 
de l’energia solar, tot i seguir per sobre del 30%.  

Els mesos de Juliol i Agost són casos singulars en els quals es produeix pràcticament 4 
vegades més energia de la que es consumeix, ja que són mesos en que l’escola no està en 
funcionament mentre que la producció solar és màxima. Com que es tracta d’una instal·lació 
connectada a xarxa, tot aquest excedent d’energia es vendrà i permetrà obtenir un benefici 
econòmic que ajudarà en l’amortització de tota la instal·lació.  
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Figura 7.3. Dades mensuals de la producció d’energia elèctrica de la instal·lació solar, 
(kWh/mes), del consum elèctric actual a l’edifici (kWh/mes) i percentatge de 
consum energètic actual que es cobreix amb l’aportació energètica solar (%)    
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8. Impacte ambiental i social 

En aquest capítol s’analitzen les repercussions en l’àmbit ambiental i social derivades de la 
incorporació de les mesures proposades i descrites al llarg del projecte.   

 

8.1. Impacte ambiental 

L’anàlisi de les repercussions ambientals de les mesures proposades es centra en l’estudi 
d’emissions de CO2 a l’atmosfera que l’edifici té associades degut al seu consum energètic, i 
que representen el seu impacte més significatiu en el medi ambient. S’estimarà la reducció 
d’emissions com a conseqüència de la incorporació d’instal·lacions solars a l’edifici que 
cobreixen part de la demanda energètica i permeten disminuir el consum energètic provinent 
de combustibles fòssils. També s’indicaran altres impactes ambientals derivats de l’aplicació 
de les propostes del projecte i que influeixen en la petjada ecològica de l’escola. 

 

8.1.1. Emissions de CO2 

Producció d’energia tèrmica 

En primer lloc, s’analitzarà la reducció d’emissions de CO2 a l’atmosfera associada a la 
producció d’aigua calenta sanitària. Actualment, aquesta producció energètica prové 
íntegrament de calderes de gas natural i en el projecte s’ha proposat la incorporació d’una 
instal·lació solar tèrmica per cobrir part d’aquesta demanda energètica.   

 

Taula 8.1. Emissions de CO2 a l’atmosfera associades a la producció d’energia 
tèrmica segons font d’energia utilitzada [10] 
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Tal i com es mostra a la Taula 8.1, la producció d’energia tèrmica mitjançant gas natural 
comporta unes emissions de 0,204 kgCO2/kWh produït, mentre que les emissions derivades 
d’utilitzar energia solar tèrmica es consideren nul·les. Per tant, amb la instal·lació solar 
tèrmica s’obté un estalvi d’emissions de 2.550 kgCO2 anuals, el que suposa una reducció 
del 72% respecte les emissions actuals derivades de la producció d’energia tèrmica 
mitjançant gas natural. Aquestes dades es presenten a la Taula 8.3. 

 

  

Demanda energètica (kWh/any) 17.328 
Emissions de CO2 actuals (kgCO2/any) 3.535 
Producció energètica de la instal·lació 
solar tèrmica proposada (kWh/any) 

12.500 

Emissions de CO2 amb la instal·lació 
solar tèrmica (kgCO2/any) 

985 

Estalvi d’emissions de CO2 respecte 
situació actual (kgCO2/any) 

2.550 

 

Producció d’energia elèctrica 

En aquest apartat, s’analitzaran les emissions de CO2 a l’atmosfera derivades del consum 
d’energia elèctrica a l’edifici. Actualment, l’electricitat s’obté de la xarxa convencional i en 
aquest projecte s’ha proposat la incorporació d’una instal·lació solar fotovoltaica connectada 
a xarxa que hi aporti l’electricitat produïda. 

 

Taula 8.2. Emissions de CO2 derivades de la producció d’energia tèrmica a l’edifici i 
estalvi d’emissions degut a la incorporació de la instal·lació solar tèrmica 

Taula 8.3.  Emissions de CO2 a l’atmosfera associades a la producció 
d’energia elèctrica segons font d’energia utilitzada [10] 
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Tal i com es mostra a la Taula 8.3, el consum d’electricitat convencional provinent del mix 
elèctric comporta unes emissions de 0,649 kg CO2/kWh produït, mentre que les emissions 
associades a l’electricitat provinent de sistemes solars fotovoltaics es consideren nul·les. Per 
aquest motiu, s’estimarà l’estalvi d’emissions obtingut amb la incorporació de la instal·lació 
fotovoltaica a l’edifici.  

Actualment el consum elèctric a l’edifici és de 123.978 kWh/any i, donat que tota l’energia 
elèctrica prové de la xarxa, té unes emissions associades de 80.468 kgCO2 l’any. Amb la 
incorporació de la instal·lació solar fotovoltaica, s’obté una producció elèctrica que permet 
l’estalvi de 54.110 kgCO2 l’any, el que significa una reducció del 67% respecte les emissions 
actuals per consum elèctric de l’edifici. Aquestes dades es resumeixen a la Taula 8.4. 

 

  

Consum d’energia elèctrica (kWh/any) 123.978 
Emissions de CO2 actuals (kgCO2/any) 80.462 
Producció elèctrica de la instal·lació solar 
proposada (kWh/any) 

83.374 

Emissions de CO2 amb la instal·lació 
fotovoltaica (kgCO2/any) 

26.352 

Estalvi d’emissions de CO2 respecte 
situació actual (kgCO2/any) 

54.110 

En referència al consum elèctric, cal esmentar que la incorporació del sistema de 
refrigeració a l’edifici farà augmentar el seu consum elèctric, principalment en les èpoques 
més caloroses de l’any. No obstant, la determinació d’aquest nou consum és summament 
complexa ja que cal tenir present que la instal·lació es dimensiona per cobrir les necessitats 
màximes de refrigeració però el consum depèn de la combinació de molts factors com són 
les temperatures exteriors, les càrregues reals, la variació de demanda al llarg del dia, al 
llarg dels diversos mesos, els factors de simultaneïtat, els rendiments dels equips, etc.  

Donada la dificultat evident que suposa realitzar aquesta estimació, la comparació entre les 
emissions de CO2 degudes a la producció elèctrica s’ha realitzat respecte els consums 
actuals de l’edifici. No obstant, la producció elèctrica de la instal·lació fotovoltaica permet un 
estalvi d’emissions que, en valor absolut, és a dir les 54,1 tones de CO2 anuals, són una 

Taula 8.4. Emissions de CO2 derivades del consum elèctric a l’edifici i estalvi 
d’emissions degut a la incorporació de la instal·lació solar fotovoltaica 
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dada real tant si l’edifici compta amb sistema de refrigeració com si no, però òbviament el 
que variarà és la proporció d’estalvi d’emissions considerant el consum global a l’edifici.  

En el còmput total, amb la incorporació a l’edifici de les dues instal·lacions solars, tèrmica i 
fotovoltaica, s’evita l’emissió de 56,66 tones de CO2 anuals. Donat que actualment les 
emissions totals de l’edifici són de 84 tones de CO2 l’any, aquestes mesures permeten una 
reducció del 67,5% de les emissions de CO2 de l’edifici.    

Es tracta d’una reducció força significativa de les emissions d’aquest gas d’efecte hivernacle 
associades a l’edifici que contribueix de forma molt positiva a la sostenibilitat d’aquesta 
escola. A més, es mostra un exemple de com l’aplicació d’energies renovables en edificis ja 
construïts pot suposar una millora important en la seva gestió energètica i contribuir a la 
preservació del medi ambient.  

 

8.1.2. Altres repercussions ambientals 

L’aprofitament de l’energia solar a l’edifici suposa la utilització d’una font renovable i neta 
que contribueix a reduir l’efecte hivernacle, vinculat al consum d’energia produïda per mitjà 
de combustibles fòssils, i contribueix a un menor impacte en el medi ambient.   

A més, l’aprofitament de l’energia solar suposa una autogeneració energètica a l’edifici que 
afavoreix una menor dependència dels combustibles fòssils. De fet, es pot determinar la 
reducció en el consum de gas natural deguda a la incorporació de l’energia solar tèrmica a 
l’edifici. Les dades de producció i consum de gas natural es mostren a la Taula 8.5.  

 

  

Demanda energètica (kWh/any) 17.328 
Consum actual de gas natural (m3/any) 1.635 
Producció energètica de la instal·lació 
solar proposada  (kWh/any) 

12.500 

Producció energètica amb gas natural 
amb la instal·lació proposada (kWh/any) 

4.829 

Consum de gas natural amb la 
instal·lació proposada (m3/any) 

455 

Taula 8.5. Comparació del consum de gas natural a l’edifici sense la 
instal·lació solar tèrmica i amb la instal·lació solar tèrmica.  
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Tal i com s’ha esmentat, actualment tota la demanda energètica per a la producció d’aigua 
calenta sanitària prové de calderes de gas natural, el que suposa un consum anual de 1.635 
m3 d’aquest combustible. Amb la incorporació de la instal·lació solar tèrmica, el consum de 
gas natural es redueix un 72% i per tant s’estalvien 1.180 m3 de gas natural l’any.  

Donat que l’electricitat de la xarxa prové d’un mix elèctric on es concentra l’electricitat 
procedent de diversos tipus de centrals (de carbó, de cicle combinat, nuclear, etc.), la 
reducció en el consum d’electricitat no només disminueix les emissions a l’atmosfera de 
CO2, sinó també d’altres contaminants com el SO2 , els NOx o les cendres. 

El disseny de totes les instal·lacions s’ha realitzat tenint sempre present les característiques 
constructives de l’edifici i optimitzant l’espai disponible per tal de realitzar les mínimes 
modificacions possibles i simplificar els treballs d’obra necessaris per l’adaptació d’aquestes 
instal·lacions a l’edifici. Com que es tracta d’un edifici ja construït, l’impacte ambiental derivat 
d’aquestes obres sobre el medi és mínim.    

S’ha de remarcar el gran impacte visual que provocarà la ocupació de pràcticament totes les 
cobertes de l’edifici per situar-hi els diversos elements de les instal·lacions proposades. Cal 
destacar que la implantació dels panells solars canviarà l’aspecte habitual de les cobertes 
convertint-les en camps de captació.   

 

8.2. Impacte social 

En primer lloc, els beneficis socials derivats de les mesures proposades estan definits per la 
millora de la qualitat de vida dels usuaris de l’edifici. Cal recordar que es proposa instal·lar 
un sistema de refrigeració a l’edifici per garantir les condicions de confort adequades per 
estudiants i treballadors. De fet, s’estan assolint les condicions interiors que actualment són 
exigides per la normativa vigent per a edificis de nova construcció.  

Les instal·lacions solars proposades també afavoreix aquesta millora de la qualitat de vida, 
ja que, com s’ha vist a l’apartat anterior, contribueixen a reduir el consum de combustibles 
fòssils vinculats a la demanda energètica de l’edifici. Cal recordar que l’aprofitament 
d’energies renovables contribueix a la disminució de l’efecte hivernacle i per tant suposa un 
benefici a nivell global.  

Per altra banda, es presenta un benefici social pels ciutadans degut a la inversió, per part de 
l’ajuntament, en un edifici públic existent amb l’objectiu d’adaptar-lo a les noves necessitats 
de confort i implantar millores en la gestió energètica. És important que les administracions 
promoguin la construcció d’edificis sostenibles, però també que inverteixin en els edificis 
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existents, per permetre una gestió més eficient dels recursos i potenciar l’aprofitament 
d’energies renovables. A més, la inversió en energies renovables també fomenta el 
desenvolupament dels sistemes actuals i la investigació i innovació de nous sistemes.   

Finalment, tenint present que l’edifici en estudi és una escola d’ensenyament primari, s’ha de 
remarcar el benefici social vinculat a la incorporació de les energies renovables en l’àmbit 
educatiu. En aquest sentit, la incorporació d’aquestes instal·lacions a l’edifici permet als seus 
estudiants familiaritzar-se amb elles i profunditzar, en major o menor mesura segons el nivell 
educatiu, en els coneixements relacionats amb les energies renovables, l’estalvi energètic o 
la sostenibilitat.  
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9. Pressupost 

En aquest capítol es presenta el pressupost d’execució dels treballs necessaris per dur a 
terme les diverses instal·lacions proposades al llarg del projecte. 

El pressupost es divideix en tres grans blocs corresponents a les tres instal·lacions principals 
que s’han projectat: la instal·lació de refrigeració, la instal·lació d’energia solar tèrmica i la 
instal·lació d’energia solar fotovoltaica.  

És important no oblidar que l’edifici en estudi és una escola pública i per tant, les propostes 
de millora han de ser finançades per l’ajuntament o administracions públiques. En cap cas 
es busca el benefici econòmic sinó que es tracta de realitzar una inversió per la millora d’un 
edifici públic d’us comú que repercutirà en tots els seus usuaris. 

En aquest sentit, l’ajuntament ha mostrat interès per realitzar les millores i predisposició per 
assumir el seu cost però també requereix d’ajudes i subvencions d’altres institucions que, 
s’obtenen, principalment, per la incorporació i ús d’energies renovables.      

 

Instal·lació de climatització 

 

 
Inst. 1 Inst. 2 

Refredadora 21.800 78.200 
Fan-coils 14.640 63.890 
Canonades 15.120 62.600 
Bombes hidràuliques 12.800 38.300 
Dipòsit + vas expansió 1.380 4.310 
Accessoris hidràulics 6.300 22.500 
Termòstats, reguladors 3.000 11.280 
Altres partides 4.000 9.000 
Total instal·lacions 79.040 290.080 
Cost instal·lacions 369.120 
Cost mà d'obra 46.080 
Cost enginyeria 8.000 

Total (IVA inclòs)  423.200 

Taula 9.1. Pressupost de la instal·lació de refrigeració (€) 
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En l’estimació del pressupost de les instal·lacions, tant de la de refrigeració com de les 
solars, s’han consultat les tarifes dels propis fabricants i subministradors de materials i 
equipaments, així com la base de dades BEDEC (Base Estructurada de Dades d’Elements 
Constructius) de l’ITEC (Institut de Tecnologia de la Construcció a Catalunya), on es troben 
els preus de materials, equipaments i activitats, que estiguin vinculats al sector de la 
construcció.      

 

Instal·lació solar tèrmica 

 

 
Inst. A Inst. B 

Sistema captació 7.440 2.460 
Sistema intercanvi-
acumulació 

2.660 1.540 

Sistema hidràulic 5.470 2.140 
Sistema de control 1.200 680 
Total instal·lacions 15.630 6.230 

Cost instal·lacions 23.590 
Cost mà d'obra 10.560 
Cost enginyeria 6.500 

Total (IVA inclòs) 40.650 

 

Instal·lació solar fotovoltaica 

En el cas de la instal·lació solar fotovoltaica, a més de presentar el pressupost corresponent, 
també es farà un anàlisi dels beneficis obtinguts amb la venta d’energia elèctrica a la xarxa i 
de com afecta a la inversió realitzada. 

 

  

 

Taula 9.2. Pressupost de la instal·lació solar tèrmica (€) 
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Instal·lació fotovoltaica 

Panells fotovoltaics 204.960 
Inversors 31.080 
Sistema elèctric 16.200 
Total instal·lacions 15.630 

Cost instal·lacions 252.240 
Cost mà d'obra 25.600 
Cost enginyeria 6.500 

Total (IVA inclòs) 284.340 

La venta a la xarxa de l’electricitat generada a la instal·lació fotovoltaica permet obtenir uns 
beneficis amb els que es determina que, considerant un cost del capital del 6%, el període 
de retorn de la inversió inicial realitzada és de 12 anys (es recorda que la vida útil estimada 
de la instal·lació és de 30 anys) i s’obté una TIR de 8,64% . Per tant, es pot considerar que 
la inversió en rentable econòmicament.  

Per l’estimació dels beneficis econòmics obtinguts anualment, cal tenir present que la venta 
a la xarxa d’energia procedent d’instal·lacions solars fotovoltaica té un preu garantit de 
0,44038 €/kWh (establert al RD 661/2007) i que el preu de compra d’electricitat per part de 
l’escola a la xarxa convencional és de 0,1340 €/kWh.  

 

  

Energia produïda per la instal·lació fotovoltaica 
(kWh/any) 

83.374 

Consum actual d’electricitat (kWh/any) 123.978 
Despesa actual en electricitat (€/any) 16.613 
Ingressos per la venta d’electricitat (€/any) 36.716 
Despesa per la compra d’electricitat (€/any) 16.613 
Benefici econòmic (€/any) 20.103 

 

Taula 9.3. Pressupost de la instal·lació solar fotovoltaica (€) 

 Taula 9.4. Balanç econòmic de la compra i venta d’energia elèctrica 
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Conclusions 

Per tal de garantir als usuaris d’aquesta escola un ambient adequat de confort, que s’adapti 
a les seves necessitats tèrmiques i a les condicions de qualitat dels ambients interiors que 
s’exigeixen actualment per normativa, s’ha proposat la incorporació a l’edifici d’un sistema de 
refrigeració. 

Donades les característiques i limitacions de l’edifici existent estudiat, s’ha dissenyat un 
sistema de refrigeració amb producció centralitzada amb plantes refredadores i distribució 
mitjançant aigua fins les unitats terminals fan-coils. Aquesta instal·lació requereix una 
inversió inicial de 423.200 euros. 

Per altra banda, s’ha proposat també la incorporació d’una instal·lació solar tèrmica a l’edifici 
per cobrir part de la demanda energètica associada al consum d’aigua calenta sanitària. La 
instal·lació dissenyada té una producció anual de 12.500kWh que permet cobrir el 72,3% de 
la demanda. Amb l’aprofitament dels recurs solar s’estalvia el consum de 1.180 m3 de gas 
natural l’any i per tant s’evita l’emissió a l’atmosfera de 2.550kg CO2 anuals. 

També s’ha dissenyat una instal·lació solar fotovoltaica connectada a xarxa amb una  
potència pic de 67,2 kW i una producció anual d’energia elèctrica de 83.374 kWh, que 
representa el 67% de la demanda elèctrica actual de l’escola. La producció elèctrica 
mitjançant la instal·lació solar comporta un estalvi d’emissions de 54,1 tones de CO2 anuals 
(les emissions actuals són de 84 tones de CO2 l’any). Aquest sistema fotovoltaic requereix 
d’una inversió inicial de 284.340 €, però la venta a xarxa de l’energia produïda comporta un 
benefici anual de 20.100 € que permet un recuperar la inversió en 12 anys.     

Per últim, cal esmentar que aquest projecte s’ha centrat en la implementació mesures per 
una millora de la gestió energètica i un aprofitament de recursos renovables però per assolir 
edificis realment sostenibles, també és necessari emprendre mesures en altres àmbits, des 
del disseny arquitectònic fins l’elecció de materials o la gestió de l’aigua. Aquestes podrien 
ser algunes de les futures línies de treball que es podrien desenvolupar en l’edifici estudiat.   
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