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1. Resum 

En el present projecte s’estudia la viabilitat tècnica i econòmica d’implantar un sistema de 

calefacció i d’aigua calenta sanitària centralitzat, de manera que amb una sola central de 

generació d’energia tèrmica i una xarxa de distribució de calor, es pugui subministrar energia 

tèrmica a diferents edificis a Sant Martí de Tous. 

El sistema estudiat es basa en una central de biomassa com a generadora d’energia tèrmica 

i un entramat de canonades que distribueixen aquesta calor pels diferents edificis, situats en 

un radi inferior a 350m del punt de generació de calor. 

Per entrar en situació, s’estudia l’estat de l’art, tant de la biomassa com de les xarxes de 

calor. D’aquest primer pas se n’extreu: 

- La selecció del tipus de biomassa més adequat tenint en compte diversos factors 

com el preu per unitat d’energia, la disponibilitat al municipi, les potències i consums 

recomanats per a cada tipus de biomassa i la petjada ecològica. 

- L’elecció del tipus d’entramat de distribució de calor, quins elements el formen, quin 

tipus de connexió amb l’usuari final és la més adequada i quines temperatures de 

funcionament s’utilitzaran entre altres temes. 

Es presenta cadascun dels edificis a tractar i les característiques rellevants pel projecte. 

Per estimar la demanda energètica de la instal·lació, s’ha modelitzat cada edifici per separat 

prenent-lo com una carcassa que té guanys i pèrdues energètiques amb l’ambient, tenint en 

compte les ocupacions i les renovacions d’aire necessàries per garantir la qualitat de l’aire. 

Pel que fa a la demanda d’aigua calenta sanitària, es proposen dues opcions: instal·lar o no 

una acumulador d’ACS a cada edifici. 

La xarxa de distribució de calor es calcula d’acord amb la demanda energètica, igual que el 

dimensionat de la caldera. Tenint en compte el tipus de combustible i la demanda tèrmica, 

es proposa la instal·lació d’un volum d’inèrcia, suavitzant així els pics i valls de demanda i 

permetent treballar la caldera a un règim relativament constant. 

La solució proposada té una amortització de 4 anys, de manera que a partir d’aquest el VAN 

ja és positiu. 

Es recomana la implantació del sistema utilitzat, reduint la despesa anual en energia i les 

emissions de CO2. 
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2. Glossari 
PAES: Pacte d’Acció per l’Energia Sostenible. [1] 
District Heating (DH): Calefacció urbana (denominada en anglès district heating) és aquella 
que la calor (l'energia tèrmica) es distribueix per una xarxa urbana, de la mateixa manera en 
què es fa amb el gas o l'aigua. 
District Heating and Cooling (DHC): xarxa de distribució de calor i fred. 
Cogeneració: Producció conjunta d’energia elèctrica (o mecànica) i energia calorífica útil, a 
partir d’una font d’energia primària. [5] 
Biomassa: Conjunt de la matèria orgànica, d’origen vegetal o animal. 
PUR: Poliuretà 
PCI: Poder Calorífic Inferior [kJ/kg] 
DAFO: Mètode d’anàlisi tenint  en compte: Debilitats, Avantatges, Fortaleses i Oportunitats. 
Base Humida (b. h.): Percentatge de massa d’aigua continguda en el material entre la seva 
massa total. 
ACS:  Aigua Calenta Sanitària. 
DN: Diàmetre Nominal. 
GN: Gas Natural. 
RITE: Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis. 
b.h.:  Base Humida. 
CaHbOcNd : Exemple de composició química de la biomassa. 
NOx : Gasos tòxics derivats del nitrogen, formats a altes temperatures en contacte amb 
l’oxigen. 
mc: Massa de combustible. Utilitzat en el balanç de massa en la combustió. 
ma: Massa d’aire. Utilitzat en el balanç de massa en la combustió. 
mgasos: Massa de gasos. Utilitzat en el balanç de massa en la combustió. 
mcendres: Massa de cendres. Utilitzat en el balanç de massa en la combustió. 
hcombustió: entalpia de la reacció de combustió [kJ/kmol] 
hproductes/reactius: entalpia dels productes/reactius respectivament [kJ/kmol] 
coefestproductes/reactius: Coeficients estequiomètrics dels porductes/reactius respectivament. 
Biocombustible: Combustible biològic (biomassa). 
K : Coeficient de transmissió de calor [W/(m2·K)] 
he : Coeficient superficial de transmissió de calor exterior [W/(m2·K)] 
hi : Coeficient superficial de transmissió de calor interior [W/(m2·K)] 
L : Espessor del material [m]  

𝞴 : Conductivitat tèrmica del material [W/(m·K)] 
Q : Potència tèrmica [W] 
S : Superfície [m2] 
C0 : Coeficient d’orientació [adim] 
U : Coeficient de transmissió [W/(m2·K)] 
∆T : Diferencial de temperatura [K] 
V : Cabal [m3/h] 
Pvent : Partida de ventilació [W] 

�̇� : Cabal màssic de l’aire [kg/s] 
CP AIRE: Calor específic de l’aire. CP AIRE = 1,025 [kJ/(kg·K)] 
ksim: Coeficient de simultaneïtat. 
n: Nombre de punts de consum d’ACS. 
λ50: Conductivitat tèrmica a 50 ºC [W/(m·K)] 
Pmax: Potència màxima demandada cada tram de la xarxa. 
�̇� : Cabal màssic d’aigua [kg/s] 
CP H20: Capacitat calorífica de l’aigua [kJ/(kg·K)] 
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A: Àrea de pas de la canonada [m2] 
v: Velocitat del fluid de disseny [m/s] 

𝝑: Viscositat de l’aigua [m2/s] a 80ºC = 20,92·10-6 m2/s 
ρ: Densitat de l’aigua [kg/m3] 
D: Diàmetre proposat de cada tram de xarxa. [mm] 

f: Coeficient Darcy [adimensional] 

𝜺: Rugositat del material dins la canonada [mm] 
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3. Origen del projecte 

En els darrers anys, tant a nivell local com global, vivim una situació d’emergència 

ambiental, marcada per la contaminació i degradació dels ecosistemes, esgotaments de 

recursos, desequilibris insostenibles, pèrdua de la diversitat biològica... 

És necessari per tant, que des de les Administracions es treballi per anar canviant el model 

energètic i de consum, actuant com un agent exemplificant.  

L’ajuntament de Sant Martí de Tous, juntament amb altres ajuntaments d’arreu del món, el 

31 de juliol del 2009 va firmar el document PAES (Pacte d’Acció per l’Energia Sostenible) 

que comprometia a reduir més d’un 20% les emissions de gasos d’efecte hivernacle a l’any 

2020 a nivell municipal respecte aquell mateix any. 

Entre altres iniciatives, algunes de les quals ja s’apliquen, hi ha la intenció de gestionar els 

boscos del terme municipal de Sant Martí de Tous i aprofitar-ne la biomassa per climatitzar i 

produir l’aigua calenta sanitària (ACS) dels equipaments municipals. Amb això es vol crear 

llocs de treball, millorar la qualitat dels boscos i reduir l’impacte mediambiental derivat de l’ús 

dels equipaments municipals.  

A nivell personal m’interessa retornar part de la inversió/capital invertit per la societat 

aprofitant el projecte final de carrera per aplicar els coneixements adquirits en un cas pràctic 

que sigui d’utilitat.  

Aquest projecte ha de ser un punt de partida per a les actuacions que ha de dur a terme el 

municipi per tal de poder implantar la biomassa com a font d’energia. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Mapa d’ajuntaments firmants del PAES. Font: [1] 
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4. Introducció 

En el present projecte es tractaran tots els temes fonamentals per dimensionar una central 

de generació d’energia tèrmica, a partir de la biomassa dels boscos del terme municipal, i la 

distribució d’aquesta energia pels diferents equipaments públics. 

4.1. Objectius del projecte 

L’objectiu principal del projecte és realitzar un predimensionat d’una xarxa de distribució de 

calor (o district heating) per al municipi de Sant Martí de Tous. 

Per assolir aquest objectiu el projecte s’estructurarà en els següents apartats:  

- Estudiar i comparar les diferents opcions de generació d’energia tèrmica a partir de 

la biomassa. 

- Calcular les demandes tèrmiques del conjunt d’edificis afectats. 

- Dimensionar una xarxa de distribució de calor que subministri calor als equipaments 

municipals.  

- Dissenyar una central de generació d’energia tèrmica d’acord amb la demanda 

existent de calefacció i aigua calenta sanitària. 

- Estudiar la viabilitat tècnica, econòmica i ambiental de la instal·lació proposada. 

 

 

Fig. 2 Fases del projecte. Font: Elaboració pròpia. 
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4.2. Abast del projecte 

Aquest projecte pretén ser un document tècnic, que permeti valorar objectivament la 

viabilitat de centralitzar la calefacció i producció de aigua calenta sanitària dels equipaments 

municipals amb una central de biomassa i un entramat de distribució de calor. 

Es tracta d’un avantprojecte, no un projecte executiu, on s’han fet algunes simplificacions i 

hipòtesis per tal de facilitar els càlculs, aquestes s’expliquen a continuació: 

- En el càlcul de les demandes tèrmiques de calefacció, s’ha modelat cada edifici com 

una carcassa i amb unes ocupacions estimades. S’agafaran valors de projectes 

executius municipals fets anteriorment, com els coeficients de transmissió dels 

tancaments. 

- La total disponibilitat per part de l’Ajuntament de fer obra civil en qualsevol espai 

públic, ja sigui via, parcel·la o edifici construït. Permetent així total llibertat a l’hora de 

dissenyar els circuits de les canonades de la xarxa de distribució i la sala de 

calderes. 

- Les pèrdues tèrmiques de les canonades s’han simplificat, acceptant les 

especificacions del fabricant com a correctes i fent els càlculs en base aquestes. 

- El present projecte es centra en l’elecció d’una font de calor per subministrar energia 

tèrmica a determinats edificis i el sistema de distribució d’aquesta fins a l’entrada de 

l’edifici. Això no inclou l’estudi d’adaptació dels sistemes actuals de generació de 

calor de cada edifici, ja que es considera un tema prou extens com per realitzar un 

projecte exclusiu per solucionar aquesta problemàtica. 
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5. Estat de l’art 

 

5.1. Xarxa de distribució de calor 

En aquest capítol es descriuen les característiques tècniques dels principals components 

d’una xarxa de distribució de calor i el seu funcionament bàsic. 

Les xarxes de distribució de calor són un sistema de canonades aïllades mitjançant les quals 

es transporta energia tèrmica des d’una central de generació fins als consumidors finals. Les 

característiques bàsiques són el disseny constructiu i el model d’explotació. 

En referència al primer terme, el disseny constructiu, cal considerar el traçat, el nombre de 

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

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

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

energètic. 

  

Fig. 3 Fase actual. Font: Elaboració pròpia. 
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5.1.1. Definició 

Les xarxes de distribució de calor, basats en xarxes de districte, són bàsicament un sistema 

de canonades que permet connectar múltiples fonts energètiques a múltiples punts de 

consum d’energia. [4] 

 

A la Figura 3 es pot veure la central de generació (a la dreta) i els punts de consum (a 

l’esquerra) connectats a través d’unes canonades (enterrades) de color vermell (impulsió) i 

blau (retorn). 

Les centrals de generació de calor poden ser de diferents tipus: cogeneració, combustibles 

fòssils, biomassa, geotèrmia, solars tèrmiques, nuclears... 

5.1.2. Tipologies de xarxes de distribució de calor 

Degut a que les condicions de cada ciutat són diferents, cada xarxa de distribució de calor 

és singular. Si també es té en compte que cada país té un disponibilitat diferent de l’energia i 

la manera com distribuir-la, dóna lloc a diferents tipologies d’instal·lacions de xarxa de 

distribució de calor a tot el món, fent-se cada una específicament segons les 

característiques de cada lloc.   

Els trets més importants de les canonades són l’aïllament i la durabilitat, per tenir les menors 

pèrdues de calor possibles i incrementar la seva durabilitat, ja que acostumen a trobar-se 

enterrades sota vies d’accés públiques o zones comunes i l’accés per fer-ne el manteniment 

és costós i poc pràctic. 

Altres factors a tenir en compte són la distància que ha de recórrer el fluid, la pèrdua de 

càrrega, el cabal previst i la temperatura de funcionament. 

  

Fig. 4 Esquema de xarxa de distribució de calor. Font: [2] 
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5.1.2.1. Tipologia de traçat de xarxa 

Pel que fa al nombre de canonades, depenent del tipus d’explotació s’utilitzen dues, tres o 

quatre canonades [4]. En alguns dels següents casos es subministra calor i fred, tot i que en 

el present projecte només hi haurà subministrament de calor. 

Dos tubs: Impulsió i retorn, de manera que la suma de la demanda de calefacció i ACS es 

subministren mitjançant una sola canonada, es disposen dos bescanviadors de calor al punt 

de connexió amb l’usuari (un per ACS i l’altre per calefacció) i s’ajunten els retorns d’ambdós 

bescanviadors per retornar a la central de generació. 

Tres canonades: Una canonada transporta aigua freda, la segona aigua calenta i la tercera 

fa de retorn comú a les dues anteriors. L’avantatge principal d’aquesta configuració és que 

disminueix les despeses d’inversió en canonades. Però gairebé no s’utilitzen, ja que 

l’eficiència energètica és molt baixa degut a la mescla dels fluids fred i calent en el retorn. Es 

desaconsella aquest sistema. 

Quatre tubs: Per satisfer simultàniament demandes de calefacció i refrigeració 

simultàniament durant tot l’any, generant dos tipus d’energia a la mateixa xarxa (DHC). 

Consta d’una canonada d’impulsió i una de retorn tant per l’aigua freda com per l’aigua 

calenta. Té un elevat cost de canonades, però permet una gran eficiència energètica, és el 

més utilitzat quan es tracta de subministrament de fred i calor simultani. 

Pel que fa al traçat, es poden diferenciar tres tipus de dissenys: ramificat, malla i anella. [4] 

Traçat ramificat: consta d’una canonada central de la qual surten ramificacions cap als 

diferents consumidors. Presenten dificultat a l’hora de fer ampliacions i complicacions per 

mantenir el manteniment en cas d’averia. 

 

 

 

Fig. 5 Esquema de traçat ramificat. Font: Elaboració pròpia a partir de [4] 
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Traçat en malla: cada consumidor està connectat per diferents punts a la xarxa i pot 

incloure més d’una central de generació. Alta fiabilitat de subministrament en cas d’averia, 

però major cost i complexitat de disseny. 

 

Traçat en anella: barreja entre els dos sistemes anteriors, de manera que d’una anell 

central en surten les diferents ramificacions cap als consumidors. 

 

5.1.2.2. Elements de regulació 

Existeixen diferents maneres de regular la potència tèrmica subministrada en cada moment, 

ja que la demanda energètica pot ser molt variable i l’objectiu de la xarxa de distribució de 

calor és poder satisfer la demanda en tot moment: 

Regulació de cabal: La temperatura de l’aigua que subministra la central, i per tant el salt 

tèrmic, es manté constant, malgrat canviï el cabal enviat a la xarxa en funció de la demanda. 

Aquesta tècnica és la més utilitzada, ja que es redueix el consum de bombeig i perquè les 

Fig. 6 Esquema de traçat en malla. Font: Elaboració pròpia a partir de [4] 

 

Fig. 7 Esquema traçat en anella. Font: Elaboració pròpia a partir de [4] 
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bombes de velocitat variable donen molts bons temps de resposta a les variacions de la 

demanda. 

Regulació de temperatura: Si es manté el cabal que circula per la xarxa constant, es fa 

variar la temperatura de subministrament. Aquest sistema té limitacions en el temps de 

resposta necessari per satisfer la demanda, cal conèixer molt acuradament la corba de 

demanda per poder-ne garantir el subministrament. 

Regulació variable: Es regula la temperatura i el cabal. Normalment, s’opta per  variar la 

temperatura subministrada a la xarxa de manera estacional i el cabal per les variacions 

diàries. 

5.1.2.3. Canonades 

Els materials més comuns per a les canonades són l’acer, els metalls flexibles i els plàstics 

flexibles i no flexibles. Al marge del material de la canonada, la majoria de les canonades 

que s’instal·len són preaïllades, minimitzant així les pèrdues tèrmiques, facilitant la 

instal·lació i allargant la durabilitat respecte instal·lar les canonades i l’aïllament per separat. 

A nivell de disseny, les canonades més utilitzades són les d’acer o plàstic, amb aïllament 

d’escuma de poliuretà. Les canonades de plàstic són més econòmiques, tenen menys 

corrosió, menys juntes i menor amplada de rasa, però no es poden utilitzar per temperatures 

de funcionament superiors a 90ºC ni pressions superiors a 6·105 Pa, ja que poden presentar 

problemes de resistència mecànica i tèrmica. 

Les canonades d’acer, amb millors prestacions tècniques i mecàniques que les de plàstic, 

també tenen la temperatura de treball limitada a la resistència tèrmica de l’escuma aïllant, al 

voltant dels 148ºC. 

En molts casos, s’utilitza acer preaïllat per la xarxa principal i les connexions entre la xarxa i 

els consumidors, canonades de plàstic. 

Les canonades de circulació haurien de tenir una vàlvula d’equilibrat hidràulic entre els 

diferents ramals per garantir els cabals correctes de la xarxa. 

Generalment, aquestes canonades tenen tres parts: 

- Canonada per on circula el fluid 

- Aïllament, per reduir les pèrdues tèrmiques 

- Coberta exterior protectora 

5.1.2.3.1 Tipus de canonades més habituals 
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Canonades preaïllades d’acer:  Consten d’una canonada interna d’acer aïllada amb una 

espuma de poliuretà (PUR) i recobertes per una carcassa de PE-HD. Aquest tipus de 

canonada presenta una gran robustesa i durabilitat, i tenen un preu assequible. 

 

Canonades preaïllades de materials flexibles: Consten d’una canonada interna de metall 

mal·leable aïllat amb PUR i recobert de PE-HD. Els metalls més utilitzats són el coure, 

alumini i l’acer inoxidable. Es subministren en rotllos, cosa que facilita el transport. El cost 

d’aquestes canonades és elevat, normalment només s’utilitzen quan cal major flexibilitat 

amb un rang de pressions alt. 

Canonades de polímers flexibles: Es componen d’una canonada interior de polietilè 

reticulat (PEX) o polibutè (PB), aïllada amb espuma de poliuretà (PUR) i recoberta amb un 

embolcall de PE-HD. En general, les canonades PEX es recobreixen amb una membrana 

de copolímer etilè-vinialcohol (EVOH) per evitar la difusió de molècules d’oxigen. La 

temperatura de treball i pressió d’aquest tipus de canonades és limitada, utilitzant-se 

generalment per a les escomeses. A més a més, el diàmetre que poden assolir a una preu 

competitiu no és gaire gran, a causa dels costos elevats del material. 

 

Fig. 8 Canonades d’acer preaïllades. Font:  [14] 

Fig. 9 Canonada doble de polímers preaïllada. Font: [14][13] 
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5.1.3. Punts de purga 

Els punts de purga són necessaris, d’aquesta manera es garanteix que qualsevol bombolla 

d’aire que hi pugui haver al circuit sigui evacuada per aquests punts. 

S’instal·len als punts més alts de la instal·lació, als més calents i als que hi ha possibilitat de 

formació d’aire, sempre en posició vertical. 

La presència d’aire a l’interior del circuit disminueix el rendiment i n’augmenta la probabilitat 

d’aparició de problemes. 

 

5.1.4. Arquetes d’inspecció 

Necessàries si la xarxa de distribució es troba enterrada al subsòl. Es recomana repartir-les 

estratègicament pels punts més conflictius per  poder fer feines de manteniment i les proves 

necessàries durant el funcionament de la instal·lació. 

Com alternativa a les arquetes de inspecció, per a instal·lacions de gran format, les 

canonades poden transcórrer per galeries transitables. 

En la instal·lació del present projecte s’utilitzaran arquetes de registre per tal de reduir costos 

de infraestructura.  

Existeix la possibilitat d’aparició de fugues o humitats exteriors que penetrin a l’escuma 

aïllant, per minimitzar-ne els danys i facilitar-ne la reparació s’utilitzen sistemes de detecció 

d’aigua mitjançant cables immersos en l’aïllament que per conductivitat elèctrica hi detecten 

la presència d’humitats. 

Fig. 10 Elements per crear punts de purga. Font: [4] 
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5.1.5. Subestacions 

La connexió entre el sistema de distribució de l’energia amb els consumidors es du a terme 

a les subestacions. Aquestes compten amb un equip de regulació i control, un equip de 

comptatge i, en funció del tipus de subestació, d’equips de bescanvi i emmagatzematge. 

Les subestacions poden ser de connexió directa o indirecta.  

- Directa: l’aigua de la xarxa de distribució es transfereix directament al circuit de 

calefacció/refrigeració de l’edifici. 

- Indirecta: la més habitual, utilitza bescanviadors de calor que separen el circuit 

primari del secundari. 

Tipus de 

connexió 
Avantatges Inconvenients 

Directa 

Millor rendiment. 

Instal·lació més econòmica. 

Altes pressions en els usuaris més 

propers a la central. 

Major risc de problemes, portes endins 

de cada l’usuari és molt difícil tenir 

control de manteniment. 

Indirecta 

Menor risc de problemes 

respecte la connexió directa. 

Pressions reduïdes i iguals per 

tots els usuaris. 

Pitjor rendiment. 

Cost d’instal·lació més elevat. 

La majoria de sistemes de xarxa de distribució de calor compten amb subestacions de 

connexió indirecta, en que el fluid de la xarxa no entra directament a l’edifici. S’utilitzen 

bescanviadors de calor que separen el circuit primari (corresponent a la xarxa de distribució) 

del circuit secundari (instal·lacions pròpies de l’edifici). 

És habitual instal·lar o bé dos bescanviadors en circuits en paral·lel, un per a la calefacció i 

l’altre per ACS, que generalment compta amb un petit tanc d’acumulació, o bé un 

bescanviador per la calefacció i un acumulador amb serpentí en paral·lel. 

En els dos casos hi ha un acumulador per l’ACS que permet estabilitzar la temperatura de 

subministrament i satisfer els pics de demanda. 

Taula 1 Comparativa entre connexió directa i indirecta. Font: [26] 
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Els elements bàsics d’una subestació són: 

- Bescanviador d’energia (un per calefacció i, o bé, un per ACS, o bé, un acumulador 

amb serpentí). 

- Comptadors homologats d’energia tèrmica (Mesurador de consum). 

- Vàlvules de tall, tant als tubs d’entrada com de sortida del bescanviador per tal de 

poder-lo aïllar. 

- Sistemes de tractament d’aigua per no malmetre el bescanviador (Filtres). 

Els materials utilitzats a les subestacions han de resistir les temperatures i pressions de 

treball de la xarxa, fins a 10·105 Pa al circuit secundari i fins a 16·105 Pa al primari. 

Els bescanviadors més utilitzats són els de plaques, ja siguin termosoldats o amb juntes. Els 

primers tenen l’avantatge que són més econòmics i robusts, però estan limitats pel que fa la 

potència. En canvi, els de juntes són més cars i necessiten manteniment periòdic, però 

cobreixen qualsevol rang de potència a subministrar. 

El consum de l’edifici es mesura amb comptadors d’energia, a partir del cabal i les 

temperatura de subministrament i retorn, ubicats a l’entrada de cada subestació. 

  

Fig. 11 Possible esquema de la connexió a cada subestació [26] 
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5.1.6. Temperatures de xarxa 

Les temperatures d’impulsió i retorn varien considerablement, les xarxes de districte de 

petits municipis impulsen a 70-90ºC, bàsicament per les següents raons: 

- Les canonades han de resistir moviments i esforços menors. 

- Les pèrdues d’energia són proporcionals a la temperatura del fluid, per una mateixa 

temperatura exterior, es redueixen les pèrdues tèrmiques.  

- Sistemes de canonades més senzills i econòmics. 

El principal desavantatge de l’ús d’aigua calenta a baixa temperatura és l’augment de cabal 

necessari i, per tant, les dimensions de les canonades i bescanviadors utilitzats. Com a 

problemàtica complementaria associada a xarxes de baixes temperatures hi ha l’increment 

de possibilitats de legionel·losis.  

5.1.7. Equips d’acumulació 

Les diferències entre energia generada i energia consumida s’absorbeixen als equips 

d’acumulació, d’aquesta manera es pot garantir el subministrament en moments puntuals de 

molta demanda sense necessitat de modificar el funcionament del sistema de generació, és 

a dir, sense haver d’activar motors o calderes de recolzament. 

Els acumuladors es carreguen quan la demanda és inferior que la producció tèrmica i es 

descarregaran quan aquesta sigui major que la producció. 

En el present projecte s’utilitzaran acumuladors sensibles. Els acumuladors sensibles varien 

la temperatura d’un fluid sense canviar de fase, en aquest cas aigua. S’usen tancs 

d’acumulació estratificats, és a dir, amb una diferència de temperatura segons l’alçada, de 

manera que a la part superior hi ha aigua a la temperatura de producció i a la part inferior a 

la temperatura d’entrada a l’equip de producció. 

5.1.8. Característiques 

La centralització de la generació de calor i posterior distribució d’aquesta a través d’una 

xarxa degudament calculada permet reduir despeses de manteniment de la instal·lació, ja 

que en passar d’un nombre determinat de generadors de calor de potències relativament 

reduïdes a una sola sala de calderes de potència superior s’aconsegueix un millor rendiment 

i es pot garantir la correcta combustió i funcionament de la caldera. 
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Amb el següent DAFO es pot analitzar els avantatges i inconvenients d’aquesta alternativa: 

DEBILITATS AMENACES 

La instal·lació de la xarxa requereix un 

volum d’obra civil associada elevat.   

Gran inversió inicial. 

Retorn d’inversió a llarg termini. 

Les pèrdues en la distribució de la calor 

redueixen  de l’eficiència. 

Dependència i limitació de la demanda. 

Dependència de la variabilitat política tant 

local com nacional. Marcs legislatius 

canviants.  

FORTALESES OPORTUNITATS 

Estalvi en instal·lacions interiors dels 

edificis, no cal tenir màquines. 

Optimització de l’espai. 

Dóna valor afegit als edificis que en 

gaudeixen, augmenta la seva qualitat. 

Reducció de l’impacte ambiental i del 

consum del recurs energètic. 

Reducció de despeses globals. 

Reducció en la inversió en aparells, en cas 

d’obra nova, i manteniment. 

Gestió més unificada i centralitzada. 

Minimitza riscos i augmenta la seguretat. 

Seguretat en l’abastiment. 

Tractament més eficient del soroll. 

Reducció de l’impacte visual. 

Accés a una font d’energia de cost 

econòmic competitiu. 

Facilitat d’incorporació de les energies 

renovables. 

Menor dependència energètica. 

Millora l’eficiència energètica global. 

Negoci emergent a Catalunya amb un 

elevat potencial de mercat. 

Suport de polítiques tant locals com 

internacionals. 

Una xarxa pot adaptar-se més ràpid als 

canvis (normativa, noves tecnologies...). 

Creació de llocs de treball, per administrar 

el funcionament de la instal·lació. 

 

 

Taula 2 Anàlisi DAFO de xarxes de distribució de calor. Font: Elaboració pròpia a partir de [4] 
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5.1.9. Instal·lacions existents 

La següent taula reflecteix la implantació de xarxes de distribució de calor a diferents països 

l’any 2013.  

 Àustria Bulgària 
República 

Txeca 
Dinamarca Alemanya Suïssa 

Calor total 

distribuïda l’any 

2013 [TJ] 

80.747 18.002 89.417 105.563 254.839 17.890 

Percentatge de 

població 

beneficiària  

24 % 18 % 38 % 63 % 12 % 4 % 

Longitud total de 

les xarxes l’any 

2013 [km] 

4.918 1.566 7.738 29.000 20.219 1.432 

Nombre 

d’instal·lacions 
- 13 666 394 - 153 

La taula següent mostra tres casos concrets de xarxes de distribució de calor en grans 

ciutats europees: 

 
Viena 

2008/09 

Berlin 

2007 

Hèlsinki 

2008 

Habitants 1.750.000 3.390.000 568.000 

Calor subministrada [GWh] 5.130 8.271 6.140 

Longitud de xarxa  [km] 1.119 1.400 1.260 

A ciutats europees amb climatologies més dures que Catalunya hi ha unes xarxes de 

distribució de calor importants, tant en longitud com en calor subministrada.  

  

Taula 3 Taula d’instal·lacions DH  de diferents països. Font: Elaboració pròpia a partir de [6] 

 

Taula 4 Instal·lacions de xarxes de distribució de calor. Font: [6] 
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5.1.10. Breu repàs històric 

El subministrament de calor des d’una central no és una idea nova. Ja en temps dels 

romans, a Pompeia, l’aigua calenta circulava per canals obert per subministrar calefacció als 

edificis i els banys. Segles després, a Chaudes-Aigües Cantal a l’Auvergne (França), l’aigua 

calenta es distribuïa per conductes de fusta que avui encara s’utilitzen. 

L’any 1877, Birdsill Holly instal·là el primer sistema comercial de xarxa de distribució de calor 

als Estats Units d’Amèrica a Lockport (Nova York). Com a font de calor utilitzava una caldera 

al soterrani de casa seva i va construir un anell de conductes de vapor, radiadors i línies de 

retorn de condensats. A l’inici, el sistema tenia 14 clients i cap a l’any 1880 ja subministrava 

a vàries fàbriques i alguns habitatges nous amb un entramat d’aproximadament 4,8 km de 

longitud. 

L’any 1893, l’edifici de l’Ajuntament d’Hamburg (Alemanya), va instal·lar un sistema de 

calefacció aprofitant la calor residual d’una central elèctrica. 

A començaments del segle XX a moltes ciutats dels Estats Units d’Amèrica s’establiren o 

ampliaren xarxes de districte, la majoria dels sistemes treien la calor de centrals elèctriques, 

la calor es subministrava en forma de vapor residual de les centrals generació d’electricitat. 

De manera similar a Escandinàvia i la resta d’Europa van anar ampliant les xarxes de calor. 

Després de la Segona Guerra Mundial, tant als EEUU com a Europa, es van prendre 

direccions oposades a la xarxa de calor degut al ràpid creixement urbà, que obligà a 

traslladar les centrals elèctriques a les afores de les zones urbanes. El cost de construir una 

planta de generació únicament per xarxes de calor era massa elevat i difícil de rendibilitzar i 

la competència amb l’electricitat, el petroli i el gas natural més barats van conduir al 

tancament moltes empreses de DH. 

Anys més tard, a la dècada de 1970, hi va tornar a haver canvis en les xarxes de calor, les 

retallades en petroli van fer que països com Suècia i Dinamarca –dependents de la 

importació de petroli en un 90% dels sistemes de DH- busquessin alternatives energètiques 

com la incineració de residus, l’aprofitament de calor residual i les energies renovables. 

Actualment, a nivell europeu s’estan impulsant les xarxes de calor i/o fred com a acció 

estratègica per a millorar l’eficiència energètica del sector dels edificis i serveis així com per 

incrementar la generació amb energies renovables, com es reflexa en les següents 

directives de la Unió Europea: 
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A l’article 5 de la Directiva 2002/91/CE, relativa a l’eficiència energètica als edificis: 

“En los edificios nuevos con una superficie útil total de más de 1 000 m2, los Estados 

miembros velarán por que la viabilidad técnica, medioambiental y económica de sistemas 

alternativos como: 

- sistemas descentralizados de producción de energía basados en energías renovables. 

- cogeneración (producción combinada de calor y electricidad). 

- calefacción o refrigeración central o urbana, cuando esta última esté disponible. 

- bombas de calor en determinadas condiciones. 

A l’article 28 de la Directiva 2010/31/CE, relativa a l’eficiència energètica als edificis: 

“Los Estados miembros deben facultar y animar a los arquitectos y responsables de la 

planificación urbana a que consideren de forma adecuada la combinación óptima de 

mejoras en el ámbito de la eficiencia energética, la utilización de energía procedente de 

fuentes renovables y el uso de la calefacción y refrigeración urbanas a la hora de proyectar, 

diseñar, construir y renovar zonas industriales o residenciales”. 
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5.2. Biomassa 

5.2.1. Definició 

La biomassa és matèria orgànica que pot ser utilitzada com a font d’energia, abastant un 

ampli conjunt de matèries orgàniques que es caracteritza per la seva heterogeneïtat, tant pel 

seu origen com per la seva naturalesa. 

En el context energètic, la biomassa pot considerar-se com la matèria orgànica originada en 

un procés biològic, espontani o provocat, utilitzable com a font d’energia. 

La biomassa vegetal és la matèria constituïda per les plantes. L’energia que conté és 

energia solar emmagatzemada durant el creixement de les mateixes mitjançant el procés de 

fotosíntesi. Per aquesta raó, la biomassa, si es realitza dintre d’un cicle continu de 

producció-utilització, constitueix un recurs energètic renovable i respectuós amb el medi 

ambient.  

Segons la normativa actual, concretament la secció HE-4 del Codi tècnic de l'edificació 

(CTE), aprovat mitjançant el RD 314/2006, estableix el requisit d'una contribució solar 

mínima en la producció de l'aigua calenta sanitària (ACS) per a edificis nous o rehabilitats, la 

quantia depèn de la zona climàtica, de la demanda total i del tipus d'energia no renovable 

utilitzada. 

Al seu torn, en la secció HE-4 del Codi tècnic de l'edificació (CTE) s'estableix que l'energia 

solar tèrmica pot ser substituïda per altres fonts d'energia renovables. 

La Directiva Europea 2009/28/CE declara la biomassa com a energia renovable i per tant en 

el cas de la present instal·lació, al cobrir el 100% de la demanda mitjançant una font 

d’energia renovable no és necessari disposar d’una instal·lació d’energia solar tèrmica per a 

producció d’ACS. En el present projecte, ja que s’utilitza com a font de calor una caldera de 

biomassa, no es perceptiva la contribució solar mínima. 

La valoració de la biomassa pot fer-se a través de quatre processos bàsics, obtenint calor i 

electricitat: combustió, digestió anaeròbica, gasificació i piròlisis. En el present projecte 

s’utilitzarà una caldera de combustió.  
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5.2.2. Tipus de combustibles 

El desenvolupament del mercat de la biomassa ha permès que a l’actualitat hi hagi una gran 

varietat de combustibles susceptibles de ser utilitzats en sistemes de climatització d’edificis.  

Els més utilitzats comercialment per sistemes de calefacció són: 

5.2.2.1. Pèl·let 

El pèl·let és un biocombustible estandarditzat a nivell internacional. Es conformen en petits 

cilindres procedents de la compactació de serradures i encenalls. En el procés de 

pel·letització només hi intervé vapor i pressió. 

Ha de tenir un poder calorífic inferior (PCI) acotat entre 4,6 ≤ PCI ≤ 5,3 kWh/kg (segons la 

normativa UNE-EN 14961-2). 

Les calderes de pèl·let tenen una eficiència molt alta. Elevat preu en comparació a altres 

tipus de biomassa. 

No és recomanable per potències instal·lades superiors a 40 – 50 kW, ja que la relació entre 

el cost d’inversió [€/kWINSTAL·LAT] i el cost del combustible [€/kWÚTIL] és poc competitiva amb 

l’estella quan es parla de consums grans (superiors als 40 – 50 kW). 

 

5.2.2.2. Estella 

L’estella està constituïda per trossos de fusta d’entre 5 i 100 mm de longitud, la qualitat de la 

qual depèn fonamentalment de la matèria primera d’on prové i la tecnologia de l’estellat. Té 

d’avantatge que, com que el tractament és relativament senzill (estellat i, si s’escau, 

assecatge) té un cost inferior a biomasses produïdes industrialment. Es pot produir 

localment i pot ser un combustible d’alta qualitat per calderes de qualsevol potència, malgrat 

necessitar més espai d’emmagatzematge que el pèl·let o el pinyol d’oliva. 

Fig. 12 Pèl·let. [7] 
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El control de qualitat de l’estella és molt important ja que les seves característiques són poc 

homogènies, bàsicament en el poder calorífic i la humitat. 

 

5.2.2.3. Residus agro-industrials 

Els residus agro-industrials són aquells que provenen de la indústria agrícola, com per 

exemple els pinyols  les olives, del raïm i les clofolles de fruits secs. A Catalunya hi ha gran 

disponibilitat i varietat, especialment en zones rurals i el cost de producció és inferior, ja que 

és un subproducte d’un procés. 

 

 

  

Fig. 13 Estella. [7] 

Fig. 14 Clofolla d’ametlla. [7] 
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5.2.3. Propietats dels diferents tipus de biomassa 

Segons la “Guía técnica para instal·lacions de biomassa en edificios” redactada per el 

“Instituto para la Diversificació y Ahorro de Energía (IDAE)” [8] els combustibles citats tenen 

les següents propietats: 

 PCI Humitat 

 [kJ/kg] [kWh TÈRMIC /kg] b. h. [%] 

Pèl·let 17.000 – 19.000 4,7 – 5,3 < 15 

Estella 10.000 – 16.000 2,8 – 4,4 20 - 30 

Pinyol d’oliva 18.000 – 19.000 5,0 – 5,3 7 – 12 

Clofolla de fruits 

secs 
16.000 – 19.000 4,4 – 5,3 8 – 15 

Sent: 

PCI: Poder Calorífic Inferior de cada tipus de biomassa, expressat en [kJ/kg] i [kWhTÈRMIC/kg] 

b.h.: Base Humida. Percentatge de massa d’aigua continguda en el material entre la seva 

massa total [%] 

En el present projecte, es selecciona l’estella forestal com a combustible a utilitzar degut a 

recomanació de l’Ajuntament, gran disponibilitat en el municipi d’aquest recurs i el baix preu 

d’obtenció en comparació al pèl·let. 

5.2.4. Reacció de combustió 

La combustió és una reacció química relativament ràpida, mitjançant la qual es combina 

l’oxigen de l’aire (comburent) amb els diferents elements oxidants del combustible alliberant 

calor. 

Perquè es produeixi la combustió es necessita: 

- Quantitat suficient de combustible, és a dir, de biomassa. 

- Quantitat suficient d’aire comburent, que contingui l’oxigen necessari per reaccionar 

amb el combustible. 

Taula 5 Propietats dels combustibles. Font: [8] 
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- La temperatura ha de ser suficient com perquè es produeixi la reacció i es mantingui, 

aquesta temperatura es coneix com “temperatura d’inflamació”. 

- Hi ha d’haver un iniciador de la combustió, normalment una flama preexistent. En el 

procés d’encesa acostumen a participar altres elements i fins i tot altres 

combustibles. 

La reacció de combustió de la biomassa, a grans trets, es pot esquematitzar com: 

CaHbOcNd + n·(O2 + 3,76·N2)  a·CO2 + b/2·H2O + (d + n·3,76)·NOx + eO2 Eq. [1] 

Essent: 

Els subíndex “a”, “b” i “c” la composició de cada tipus de biomassa. 

El coeficient “n” la quantitat d’aire necessària perquè hi hagi una combustió complerta i “e” 

l’excés d’aire que no ha reaccionat durant la combustió. 

Els gasos de sortida són, bàsicament, diòxid de carboni, aigua i òxids de nitrogen. 

5.2.4.1. Balanç màssic 

Es pot dir, de manera general, que la suma de masses dels reactius ha de ser igual a la 

suma de masses dels productes: 

mc + ma = mgasos + mcendres Eq. [2] 

Sent: 

mc: massa de combustible [kg] 

ma: massa d’aire [kg] 

mgasos: massa de gasos producte de la combustió [kg] 

mcendres: massa de cendres [kg] 

5.2.4.2. Balanç d’energia 

Aplicant el 1r principi de la termodinàmica i suposant que no es realitza treball, es defineix 

l’entalpia de combustió, per una combustió complerta en condicions de pressió i temperatura 

determinades i iguals pels reactius i productes com: 

hcombustió  coefestproductes · hproductes  coefestreactius hreactius Eq. [3] 

Les entalpies només depenen de la temperatura. 
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Sent: 

hcombustió: entalpia de la reacció de combustió [kJ/kmol] 

hproductes/reactius: entalpia dels productes/reactius respectivament [kJ/kmol] 

coefestproductes/reactius: Coeficients estequiomètrics dels porductes/reactius respectivament. 

5.2.5. Components del sistema de generació de calor 

5.2.5.1. Caldera 

Existeixen diferents tecnologies de combustió per cremar biomassa, tenint en compte que 

en el present projecte es proposa utilitzar com a combustible estella forestal, només es 

valoraran tipus de calderes adequats per aquest combustible. 

El món de les calderes és molt extens i complicat, així que no s’entra en detalls sobre 

combustió, aprofitament de l’energia, etc. 

S’escollirà la caldera més adequada tenint en compte la potència necessària, el grau 

d’automatització, el rendiment i possibles experiències conegudes (implantacions a 

poblacions veïnes o experiència amb algun fabricant en concret). 

5.2.5.2. Volum d’inèrcia 

Permet emmagatzemar energia, permetent gestionar la demanda d’una manera més 

eficient. S’utilitzen dipòsits d’inèrcia, on s’acumula aigua escalfada durant els períodes de 

baixa demanda, de manera que es pot aconseguir un règim de treball de la caldera força 

constant. 

En els sistemes de biomassa és imprescindible la presència d’un dipòsit d’inèrcia, ja que 

l’operació de parada no és instantània. Durant el temps d’aturada, es segueix generant calor 

que, sense dipòsit d’inèrcia, seria dissipada i desaprofitada. 

Aquests acumuladors aprofiten l’estratificació de l’aigua (l’aigua calenta s’acumula a la part 

superior i la freda a la part inferior), amb l’entrada del fluid per la part baixa del dipòsit i la 

sortida per la part superior, garantint així que sempre surt l’aigua més calenta possible. 

El volum d’acumulació depèn del tipus de demanda i la potència instal·lada. 

Els acumuladors tenen una capa exterior aïllant per minimitzar les pèrdues. 
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5.2.5.3. Emmagatzematge 

Segons el “Real Decreto 1027/2007” sobre instal·lacions tèrmiques en edificis, concretament 

l’apartat “IT 1.3.4.1.4” fa referència a l’emmagatzematge de biocombustibles sòlids. A grans 

trets, es pot resumir en els següents punts: 

- La capacitat mínima ha de cobrir el consum de 2 setmanes. 

- L’emmagatzematge de biomassa i la sala de màquines han de trobar-se en locals 

independents i amb obertures de transport des de l’emmagatzematge fins als 

generadors de calor dotades amb elements adequats per evitar la propagació 

d’incendis d’un a l’altre. 

- Les parets, terra i sostre d’emmagatzematge no permetran filtracions d’humitat. 

- L’omplerta de l’emmagatzematge ha de ser pràctica i segura. 

5.2.5.4. Vas d’expansió 

Un dipòsit o vas d’expansió és un element utilitzat en circuit de calefacció per absorbir les 

variacions de volum del fluid en expandir-se, per l’augment de temperatura, equilibrant la 

pressió del sistema hidràulic tancat. 

Hi ha dos tipus de vas d’expansió: 

Obert: Actualment en desús. Es col·loca a la part més alta de la instal·lació, de manera que 

en augmentar el volum, puja el nivell del fluid al vas. 

Tancat: Està format per dues zones: una en contacte amb el circuit de calefacció, plena 

d’aigua, i l’altra plena d’aire o nitrogen. Aquestes dues zones estan separades per una 

membrana impermeable, de tal manera que quan l’aigua s’expandeix, augmentant el volum, 

la membrana cedeix comprimint el compartiment del gas, aconseguint una pressió de 

funcionament estable. 
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5.2.5.5. Avantatges i inconvenients de la biomassa 

El següent anàlisi DAFO mostra avantatge i inconvenients de la biomassa com a font 

d’energia: 

DEBILITATS AMENACES 

Relativa baixa densitat d’energia i el transport 

n’augmenta els costos, reduint la producció 

energètica neta. 

El procés de tractat de la biomassa pot 

implicar un consum significatiu d’energia. 

Les xarxes de transport en algunes zones 

rurals són de baixa qualitat i difícil accés. 

Necessitat de mecanismes logístics en els 

canvis de residus agrícoles i forestals. 

Les pràctiques de gestió de cultius energètics 

són diferents que els cultius tradicionals, cal 

innovació. 

L’operació i manteniment de les plantes de 

biomassa necessiten treballadors 

especialitzats, repercuteix en el preu de 

funcionament. 

La combustió incompleta produeix 

partícules de matèria orgànica com el CO 

i altres gasos. 

A altes temperatures de combustió es 

produeixen els NOx. 

Una mala gestió dels recursos forestals 

pot ocasionar problemes ambientals. 

 Consumició de la terra i possible 

competència amb altres recursos com els 

conreus alimentaris. La producció de 

biomassa és limitada a causa de la 

disponibilitat de terres. 

Els preus de mercat no reflecteixen els 

costos ambientals, això amaga els 

avantatges mediambientals de les noves i 

més netes opcions energètiques. 

FORTALESES OPORTUNITATS 

Font renovable d’energia, el seu ús no 

contribueix a l’escalfament global. 

Altes existències no aprofitades. 

Millor gestió forestal. 

Reducció del risc d’incendis forestals. 

La cadena de biomassa pot ser caracteritzada 

per distàncies de transport relativament curtes 

(producció i utilització locals). 

La producció de matèries primeres amb 

finalitat energètica crea llocs de treball, 

especialment en zones rurals. 

Independència dels preus d’altres fonts 

d’energia que actualment són molt variables. 

Menor dependència de recursos exteriors i 

més dependència dels recursos locals propis. 

Localitzar el procés d’obtenció de la 

matèria primera i la conversió d’aquesta a 

prop del punt de consum. 

Presència de residus agrícoles i forestals 

a les regions rurals. 

Efectes sobre l’ocupació i el 

desenvolupament rural. 

Possibilitat de cogenerar i augmentar 

l’estalvi energètic de les empreses. 

Avantatge econòmic per a propietaris de 

boscos. 

Recolzament institucional. 

Les noves i més eficients tecnologies es 

van millorant amb tecnologies ja existents. 

Augment de la seguretat energètica de la 

regió. 
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5.2.6. Instal·lacions 

En els últims anys la població ha anat canviant el punt de vista davant les energies 

utilitzades i ha augmentat la responsabilitat per preservar el medi ambient, cosa que ha 

permès que les energies renovables agafin importància davant les energies convencionals. 

Tot i així, encara poden ser poc atractives econòmicament, ja que les versions d’implantació 

sovint són més cares en comparació a les inversions necessàries per utilitzar combustibles 

fòssils, però a curt o mitjà termini ja poden ser rentables. 

Actualment la diferència de preus entre la biomassa i els combustibles fòssils fa que, tot i 

que la inversió inicial sigui superior, les instal·lacions de biomassa tèrmica siguin rendibles i 

s’amortitzin en períodes de temps raonables.  

 

La diferència de preus entre la biomassa i els combustibles fòssils fa que, tot i que la inversió 

inicial sigui superior, les instal·lacions de biomassa tèrmica siguin rendibles i s’amortitzin en 

períodes de temps raonables. 
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Fig. 15 Gràfica comparativa dels preus de combustibles l’any 2013. Font: [4] 
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Per exemple, s’ha comparat una caldera de 500 kW utilitzant estella forestal versus gasoil. 

TAULA COMPARATIVA DE COSTOS I CONSUMS 

Potència caldera [kW] 500 

Funcionament [hores/any] 1.500 

Producció d’energia tèrmica [kWh/any] 750.000 

CAS BIOMASSA 

Consum energètic estella [kWh/any] 937.500 

Consum estella [tones/any] 268 

Preu estella [€/tona] 90 

Cost anual biomassa [€/any] 24.107 

Cost instal·lació caldera de biomassa [€] 250.000 

Cost manteniment caldera biomassa [€/any] 4.000 

Cost anual caldera biomassa [€/any] 28.107 

CAS GASOIL 

Consum energètic de gasoil [kWh/any] 937.500 

Consum gasoil [l/any] 94.697 

Preu gasoil [€/l] 0,75 

Cost anual gasoil [€/any] 71.023 

Cost instal·lació caldera gasoil [€] 70.000 

Cost manteniment caldera gasoil [€/any] 2.000 

Cost total anual caldera gasoil [€/any] 73.023 

COMPARATIVA DE COSTOS 

Sobrecost instal·lació caldera biomassa [€] 180.000 

Estalvi anual en combustible [€] 44.916 

El preu del gasoil pateix fortes variacions, així que per fer aquest estudi s’ha agafat un preu 

per litre mitjà. Durant el present hivern 2015-2016 la tendència del preu del gasoil és 

mantenir-se més aviat baix en comparació a anys anteriors, però en qualsevol moment pot 

tornar a pujar, mentre que el preu de la biomassa, com que s’obté a nivell local, no està tant 

sotmès a les fluctuacions de preu del mercat internacional. 

La diferència de preus entre la biomassa i els combustibles fòssils fa que, tot i que la inversió 

inicial sigui superior, les instal·lacions de biomassa tèrmica siguin rendibles i s’amortitzin en 

períodes de temps raonables.  

Taula 6 Comparativa caldera d’estella vers gasoil. Font: [4] 
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El cost d’inversió inicial de la instal·lació de biomassa és 3 vegades superior al de la 

instal·lació de gasoil, però l’estalvi anual permet amortitzar la inversió en menys de 5 anys. 

A Catalunya, segons l’Institut Català de l’Energia (ICAEN), el mercat tèrmic de la biomassa 

va evolucionar positivament durant el 2014, tant en nombre de calderes instal·lades (més de 

500 calderes durant l’any 2014) com en la quantitat de biomassa mobilitzada (va  augmentar 

un 35% respecte el 2013). 

Entre les instal·lacions executades el 2014 a Catalunya, es poden destacar per les seves 

característiques i especial rellevància:  

 Monestir de Montserrat 

Indústria 

agroalimentària 

(Berga) 

Ajuntament de 

Balsareny 

Potència instal·lada 1,6 MW 3,5 MW 500 kW 

Consum biomassa 1.500 tones/any 5.000 tones/any 200 tones/any 

Xarxa de calor 1.500 m 
Producció de vapor 

5.000 kg/hora 

700 m 

Servei de calefacció 10 edificis, 40.000m
2 6 equipaments 

municipals 

Inici funcionament Novembre 2014 Juliol 2014 Octubre 2014 

 

 

  

Taula 7 Instal·lacions de biomassa destacades fetes a Catalunya l’any 2014. Font:  [4] 
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6. Sant Martí de Tous 

6.1. Localització geogràfica 

Sant Martí de Tous es troba a la comarca de l’Anoia, a la Catalunya central. A 10 km 

d’Igualada, capital de comarca, té una superfície de 38,84 km2 , es troba a 460m sobre el 

nivell del mar i actualment hi ha  1175 habitants censats.  

 

6.2. Relació d’equipaments integrats en el projecte de xarxa 

centralitzada de calor 

Als plànols 00_DOCGRÀFICA_TOUS_01 i 00_DOCGRÀFICA_TOUS_02 de l’ANNEX es 

pot veure l’emplaçament i localització geogràfica dels diferents equipaments i serveis 

municipals de Sant Martí de Tous, respectivament. En el present projecte es proposa 

subministrar aigua calenta per calefacció i ACS en els següents edificis: 

- Ajuntament 

- Casal (cinema) 

- Edifici Aldo Martin’s 

- Ateneu 

- Cal Frarés 

- Església i rectoria 

Fig. 16 Localització. Font: [12] i elaboració pròpia. 
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6.3. Descripció dels equipaments integrats 

A continuació es resumeixen les característiques generals de cada edifici per separat. 

6.3.1. Ajuntament 

Edifici de construcció recent d’acord amb el CTE vigent, per a ús administratiu. Consta de 

tres plantes, la planta baixa s’utilitza com a centre d’assistència primària i la primera i segona 

planta tenen ús administratiu. 

Aïllament en bon estat, però gran part dels tancaments són vidrieres, característica a tenir en 

compte a l’hora de calcular la demanda tèrmica. 

 

 

 

Fig. 17 Façana sud Ajuntament. Font: Elaboració pròpia. 

Fig. 18 Façana nord Ajuntament. Font: Elaboració pròpia. 
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6.3.2. Casal 

Edifici rehabilitat a finals dels anys 90, anteriorment havia sigut una fàbrica tèxtil. Consta de 

la sala de cinema amb butaques fixes, un escenari i tres sales amb diferents usos. 

Aïllament en mal estat o inexistent depenent de la zona, s’utilitza entre setmana per fer 

activitats socials i el cap de setmana per fer projeccions de cinema. 

 

 

 

Fig. 19 Façana nord Casal. Font: Elaboració pròpia. 

 

Fig. 20 Façana est Casal. Font: Elaboració pròpia. 
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Fig. 21 Façana nord Casal. Font: Elaboració pròpia. 
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6.3.3. Aldo Martin’s 

Edifici dels anys 80, utilitzat anteriorment com a fàbrica tèxtil. Ús de dipòsit i administratiu a 

les plantes primera, segona i tercera, mentre que a la planta baixa se li dóna ús com a sala 

d’exposicions, oberta normalment els dies festius. 

Aïllament inexistent en tot l’edifici, carreró contigu a la cara oest que comunica el c/ Escoles 

amb la plaça de les Heres (emplaçament proposat per la sala de calderes). 

                         

 

  

Fig. 22 Façana nord i carreró contigu a la façana oest Aldo Martin’s. Fonts: Elaboracó pròpia. 
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6.3.4. Ateneu 

Edifici de construcció recent, ús recreatiu i restauració. L’edifici es divideix en tres parts: bar i 

restaurant, sala de ball i sala polivalent.  

És un edifici municipal, però es gestiona a nivell particular mitjançant un contracte de lloguer, 

per aquest motiu no es disposa de dades de consum energètic actuals. 

La zona de restaurant sempre està oberta al públic, mentre que la sala de ball i les sales 

d’entitats i reunions són d’ús puntual. 

 

 

  

Fig. 23 Façana oest Ateneu. Font: Elaboració pròpia. 
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6.3.5. Cal Frarés 

Edifici en fase de construcció, es desconeix el tipus de tancaments projectats i els usos a 

que es destinarà cada zona. 

 

 

  

Fig. 24 Façana sud de Cal Frarés. Font: Elaboració pròpia. 

Fig. 25 Façana oest Cal Frarés. Font: Elaboració pròpia. 



Estudi de viabilitat d’una central de biomassa a Sant Martí de Tous per  abastir els equipaments municipals Pàg. 45 

 

6.3.6. Església i rectoria 

Edifici de construcció antiga, la sala dedicada al culte té 10m d’alçada. S’escalfa mitjançant 

una caldera de gasoil que escalfa aire. 

La rectoria, consta de tres plantes, la planta baixa té una petita capella i una sala polivalent, 

la primera planta és un habitatge i la tercera planta té ús puntual per fer reunions. 

 

 

 

 

Fig. 26 Façana sud de l’església i la rectoria. Font: Elaboració pròpia. 

Fig. 27 Façana est de la rectoria. Font: Elaboració pròpia. 
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7. Solucions tècniques escollides 

 

7.1. Xarxa de distribució de calor 

7.1.1. Canonades i accessoris 

En el present projecte, es proposa utilitzar canonades d’acer preaïllades de l’empresa 

PIPESYSTEMS, concretament el model PREMANT. És un model competitiu, de fàcil 

subministrament a la zona i bona relació qualitat preu. 

Aquest model també té l’avantatge que es coneix d’una experiència anterior molt similar, és 

el cas de  la implantació d’una caldera de biomassa i xarxa de distribució de calor a 

Vilafranca del Penedès [24] amb aquest model de canonades. 

Característiques tècniques del tipus de canonada escollida [22]: 

- Sistema de tubs rígids, amb aïllament tèrmic PUR (poliuretà). 

- Diferents gruixos d’aïllament disponibles. 

- Coeficient de transmissió a 50ºC λ50 = 0,026 W/(m·K) 

- Temperatura màxima de funcionament: 144ºC. 

- Pressió màxima de funcionament: 25·105 Pa. 

- Àmplia gama de diàmetres des de DN 20 fins a DN 1000. 

- Rugositat de superfície 𝜀 = 0,045 mm 

 

Fig. 28 Fase actual. 
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A la taula anterior es pot veure que es diferencien tres gruixos d’aïllament. En el present 

projecte, es proposa instal·lar les canonades amb nivell d’aïllament 1, ja que les condicions 

climàtiques no són especialment dures (els gruixos més elevats estan pensats pels països 

nòrdics amb hiverns molt més freds que a Catalunya). 

Els accessoris (vàlvules, colzes...) seran de la mateixa gama del producte, assegurant així la 

correcta compatibilitat entre totes les connexions. 

7.1.2. Subestacions 

Es proposa que les subestacions tinguin un bescanviador de plaques per la calefacció i un 

dipòsit d’acumulació amb serpentí, per on circula l’aigua calenta de la xarxa i cedeix calor a 

l’ACS de l’acumulador. 

A l’hora de calcular la potència tèrmica relativa a l’ACS s’hauran de comparar l’opció de 

posar un dipòsit acumulador d’ACS i l’opció de prescindir-ne, per poder escollir la millor. 

Fig. 29 Esquema de la canonada i dimensions estàndard. Font: [22]                                                

*D1: potència aïllant 1 etc. 
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7.1.3. Temperatures de la xarxa 

Es proposa impulsar a 85ºC des de la central de generació i prendre com a temperatura de 

retorn 45ºC, és a dir, un cop ha passat per la subestació de l’edifici i el fluid torna cap a la 

caldera per tornar a ser escalfat. 

7.1.4. Equips d’acumulació 

Un cop calculada la demanda tèrmica total es podrà dimensionar el volum d’acumulació, es 

proposa un rati de 20l/kW, és a dir, que hi hagi un volum de 20 litres per cada kW de 

potència demandat, d’aquesta manera es podrà disminuir la potència de la caldera, ja que hi 

haurà un gran volum d’energia emmagatzemada per satisfer els pics de demanda, aplanant 

la corba de funcionament de la caldera i abaixant-la. 

7.2. Combustible 

7.2.1. Tipus de combustible 

Per especificació de l’Ajuntament, atenent al seu compromís amb el medi ambient, el 

combustible emprat en el present projecte ha de ser biomassa. 

Tenint en compte la disponibilitat al municipi dels tipus de biomassa descrits a l’apartat 5.2, 

el preu del combustible i l’ordre de magnitud de potència de caldera que caldrà instal·lar, 

lligat directament el consum de combustible, es proposa utilitzar estella forestal. 

Així doncs, la caldera a seleccionar vindrà condicionada per la potència tèrmica necessària i 

pel tipus de combustible que utilitzi, ha de ser estella forestal. 

7.2.2. Emmagatzematge 

D’acord amb les especificacions de l’Ajuntament d’aprofitar unes antigues cisternes 

enterrades, ubicades en una de les zones més elevades del poble i molt propera als edificis 

tractats en el present projecte, es proposa que l’emmagatzematge es faci en una sitja 

enterrada de dimensions suficients per garantir una autonomia mínima de 25 dies, tot i que 

segons la normativa (IT 1.3.4.1.4) l’autonomia mínima és de 15 dies. 

L’alimentació de la caldera des de la sitja ha de ser automàtica, amb tots els elements de 

seguretat necessaris.  
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8. Criteris de càlcul de la demanda tèrmica 

 

8.1. Metodologia de càlcul de la demanda de calefacció 

En aquest capítol es descriuen els càlculs necessaris per poder modelar la demanda 

energètica de cada edifici i obtenir així la total, prenent com a base les dades geogràfiques i 

climatològiques enregistrades en els darrers anys per l’ICAEN, que serveixen per quantificar 

les temperatures mínimes ambientals, la velocitat dels vents dominants, la radiació solar, 

etc. D’aquesta manera es podrà dimensionar tota la instal·lació per garantir el 

subministrament d’energia tèrmica durant tot l’any. 

El càlcul de les necessitats tèrmiques de cada edifici ha de tenir en compte cadascun dels 

següents paràmetres: 

- Coeficients de transmissió dels tancament interiors i exteriors. 

- Radiació solar en funció de l’orientació. 

- L’ocupació (nombre de persones) 

- La ventilació necessària, mitjançant aportació d’aire nou i l’extracció de l’aire viciat. 

8.1.1. Transmissió 

Segons el Codi Tècnic d’Edificació els coeficients de transmissió K tenen un valor màxim 

acotat segons la zona climàtica, en aquest cas D1. Com més gran és el coeficient de 

transmissió U més energia es dissipa pels tancaments i, per tant, es necessita més energia 

per obtenir i mantenir el confort desitjat. 

L’equació per calcular el coeficient de transmissió és la següent: 

Fig. 30 Fase actual 
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𝑈 =
1

1
he

+
𝐿1
𝜆1

+ ⋯ +
𝐿𝑛
𝜆𝑛

+
1
ℎ𝑖

 Eq. [4] 

Descripció de l’equació: 

U : coeficient de transmissió de calor [W/m2K] 

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

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

L : espessor del material [m] 

𝞴 : conductivitat tèrmica del material [W/mK] 

En aquest projecte s’utilitzaran els coeficients de conductivitat tèrmica extrets de projectes 

anteriors duts a terme per l’Ajuntament de Sant Martí de Tous. [7] 

Amb el coeficient de transmissió de calor de cada tancament es calcula la càrrega tèrmica 

relacionada a cada tipus de tancament: parets, finestres, coberta, terra i parets interiors amb 

l’equació [6], mentre que les infiltracions es calculen amb l’equació [7].  

Q = S x C0 x U x ∆T Eq. [5] 

Descripció dels termes de l’equació: 

Q : Potència tèrmica [W] 

S : Superfície [m2] 

C0 : Coeficient d’orientació [adim] 

K : Coeficient de transmissió [W/m2·K] 

∆T : Diferencial de temperatura [K] 

Q = VAIRE · CP AIRE · ∆T Eq. [6] 

Descripció dels termes de l’equació: 

Q : Potència tèrmica [W] 

VAIRE : Cabal [m3/h] 

CP AIRE: Calor específic de l’aire [kJ/(m3·K)] 

∆T : Diferencial de temperatura [K] 

Sumant totes les càrregues tèrmiques s’obté la càrrega total [W], que serà la utilitzada com a 

demanda tèrmica de l’edifici a l’hora de dimensionar la sala de generació, l’entramat de 

distribució de calor i, amb les hores re funcionament anuals, conèixer la demanda total de 

calefacció durant un any. 
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8.1.2. Ventilació 

Per tal de calcular la demanda tèrmica relacionada amb la ventilació es seguiran els 

següents passos: 

- Estimar l’ocupació de cada edifici, a partir de les superfícies i usos d’aquestes. 

- Ventilació mínima segons “El Document Bàsic” DB-SI 3, que exigeix complir uns 

nivells de ventilació mínims per tal de garantir unes condicions de qualitat de l’aire 

acceptables. 

- Un cop coneguda la ventilació necessària, es pot calcular la demanda energètica per 

tal d’escalfar l’aire de renovació.  

Per tant, es consideraran els cabals mínims d’aire interior corresponents a la següent taula: 

Ús previst Ocupació [m
2
/persona] 

Locals tècnics i manteniment 0 

Lavabos de planta 3 

Vestíbuls generals 2 

Zona d'oficines 10 

Aules no infantils 1,5 

Zones de serveis 10 

Arxius 40 

Magatzems 40 

Ocupació alternativa 0 

Amb la densitat d’ocupació, la superfície de cada zona i les renovacions per persona segons 

el reglament d’instal·lacions tèrmiques dels edificis (RITE) es troben els cabals de ventilació, 

a partir dels cabals de ventilació es troba la càrrega tèrmica amb la següent equació: 

𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡 = �̇� · 𝐶𝑃 𝐴𝐼𝑅𝐸 · 𝛥𝑇 Eq. [7] 

 On: 

Pvent: Partida de ventilació [W] 

Taula 8 Densitats d’ocupaci. Font:  [10] 
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�̇� : Cabal màssic de l’aire [kg/s]  Producte de les renovacions per persona segons RITE 

per l’ocupació total. 

Cp AIRE : Calor específic de l’aire. Cp AIRE = 1,025 [kJ/kg·K] 

ΔT : Diferència de temperatures [K] 

8.1.3. Infiltracions 

Ja que els tancaments no són perfectament hermètics i, en tractar-se d’edificis d’ús públic, hi 

ha molt moviment de persones obrint i tancant portes, cal calcular una partida per escalfar 

l’aire que entra fred del carrer. 

𝑄𝐼𝑁𝐹 = 𝑉𝐴𝐼𝑅𝐸 · 𝐶𝑃 𝐴𝐼𝑅𝐸 · ΔT Eq. [8] 

Sent: 

QINF: Potència necessària per compensar les infiltracions [kW] 

VAIRE: Cabal d’aire estimat que entra per infiltracions [m3/h] 

CP AIRE: Calor específic de l’aire [kJ/(kg·K)] 

ΔT : Diferència de temperatures [K] 
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8.2. Metodologia de càlcul de la demanda d’ACS 

Per calcular la demanda d’aigua calenta sanitària s’ha consultat el “Documento Básico HS” 

[16], concretament l’apartat sobre els consums dels diferents elements que té cada 

equipament: 

Element 

Cabal instantani 

mínim ACS [l/s] 

Rentamans 0,03 

Lavabo 0,065 

Dutxa 0,1 

Banyera de 1,40 m o més 0,2 

Banyera de menys de 1,40 m 0,15 

Bidet 0,065 

Pica de rentar domèstica 0,1 

Pica de rentar no domèstica 0,2 

Rentavaixelles domèstic 0,1 

Rentavaixelles industrial 0,2 

Safareig 0,1 

Rentadora domèstica 0,15 

Rentadora industrial (8kg) 0,4 

Aixeta aïllada 0,1 

Es calcularà la demanda instantània per cada edifici d’acord amb la taula anterior i el 

nombre de punts d’ús trobant el cabal instantani [l/s], així com s’estimarà la duració diària 

d’aquesta demanda [minuts/dia]. 

Per calcular la potència necessària per satisfer la demanda tèrmica instantània relacionada 

amb l’ACS, s’agafa la temperatura més crítica d’escomesa i, prenent 60ºC com a 

temperatura d’acumulació, es calcula el salt tèrmic. Amb el salt tèrmic, multiplicat pel cabal 

instantani i la calor específica de l’aigua s’obté la potència útil instantània necessària, 

suposant simultaneïtat del 100%. 

𝑄𝐴𝐶𝑆 = ΔT · 𝐶𝑃 𝐻20 · 𝐶𝐶𝐴𝐵𝐴𝐿 𝐼𝑁𝑆𝑇 Eq. [9] 

Taula 9 Consums d’ACS segons l’element. Font: [16] 
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Sent: 

QACS: Potència demandada per l’ACS [kW] 

CP H20: Calor específica de l’aigua 4,18 kJ/(kg·K) [kJ/(kg·K)] 

CCABAL INST : Cabal instantani d’ACS [l/s] 

ΔT : Diferència de temperatures [K] 

S’ha de tenir en compte que la temperatura de preparació d’ACS és de 60ºC tot i que de tant 

en tant s’ha d’elevar a 70ºC durant com a mínim dues hores per prevenir la legionel·losi. 

Aquests pics de temperatura es faran amb una resistència elèctrica, d’aquesta manera es 

simplifica el disseny de la instal·lació i es garanteixen les elevacions de temperatura que 

pertoquin.  

Segons el Codi Tècnic d’Edificació DB-HE, les temperatures de l’escomesa d’aigua a Sant 

Martí de Tous són les següents: 

Mes Temperatura [ºC] 

Gener 7,05 

Febrer 8,08 

Març 9,05 

Abril 11,03 

Maig 13,03 

Juny 16,03 

Juliol 18,03 

Agost 18,03 

Setembre 16,03 

Octubre 13,05 

Novembre 10,05 

Desembre 8,05 

La instal·lació de dipòsits d’acumulació a cada edifici per ACS fa variar notablement la 

potència necessària instal·lada. Així doncs, es calcularan les dues opcions per poder escollir 

la més convenient: 

Opció 1: Dipòsit acumulador a cada edifici. 

La demanda tèrmica de cada edifici amb acumulador es calcula: 

𝑄𝐴𝐶𝑈𝑀 =
𝑄𝐴𝐶𝑆

3600
· 𝑡𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 · 60 Eq. [10] 

Taula 10 Temperatures d’escomesa d’aigua [12] 
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El cabal mínim per satisfer la demanda d’ACS es calcula: 

𝑉𝐶𝐴𝐵𝐴𝐿 𝑀𝐼𝑁 = 𝑄𝐴𝐶𝑈𝑀/(𝐶𝑃 𝐻20 · ΔT · Ƞ) Eq. [11] 

Sent: 

QACUM: Potència necessària amb un acumulador [kW] 

QACS: Potència màxima necessària d’ACS [kW] 

tdemanda: Temps de durada de la demanda [min] 

VCABAL MIN: Cabal mínim de la xarxa de calor per satisfer la demanda d’ACS [l/s] 

ΔT: Salt tèrmic entre fluid a l’entrada i la sortida del bescanviador (85ºC – 45ºC) [K] 

Ƞ: Rendiment del bescanviador o serpentí dintre l’acumulador 98% [%] 

CP H20: Calor específica de l’aigua [kJ/(kg·K)] 

Opció 2: Sense dipòsit acumulador. 

La potència tèrmica no varia i el cabal mínim es calcula de la mateixa “Equació [11]”, però 

introduint la demanda tèrmica total d’ACS. 

8.2.1. Simultaneïtat 

Per calcular la demanda tèrmica relacionada amb l’aigua calenta sanitària es tindran en 

compte els punts de consum de cada edifici i la simultaneïtat, d’acord amb la següent 

equació: 

𝑘𝑠𝑖𝑚 = 1 / √n − 1 Eq. [12] 

On n és el nombre de punts de consum existents. En cas d’haver-hi només un o dos punts 

de consum no s’aplica simultaneïtat. 

En el present projecte, ja que es tracta d’edificis amb baixa demanda d’aigua calenta 

sanitària es proposa dimensionar una simultaneïtat del 100%. 
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9. Criteris de càlcul de la xarxa de calor 

 

Un cop conegudes la demanda completa dels edificis afectats, es procedeix a dissenyar la 

xarxa de subministrament. Degut a la orografia complicada i a la linealitat dels edificis 

respecte la central de generació, es proposa una xarxa que consti de dos ramals, un dels 

quals serà ramificat i abastirà el Casal, Aldo Martin’s, Ajuntament, Cal Frarés i l’Església 

mentre que el segon serà exclusiu per l’Ateneu. 

9.1. Metodologia de càlcul 

9.1.1. Diàmetre 

Per determinar el diàmetre de cada tram de la xarxa, cal conèixer el cabal necessari per 

satisfer la demanda màxima en cada punt i els metres lineals de cada tram, i a partir d’aquí, 

fixant una velocitat màxima del fluid, s’obtindran els diàmetres de cada tram, segons: 

𝑃𝑚𝑎𝑥 = �̇� · 𝐶 · ∆𝑇 Eq. [13] 

�̇� = 𝐴 · 𝑣 · 𝜌 =
𝜋 · 𝐷2

4
· 𝑣 · 𝜌 Eq. [14] 

𝐷 = 2 · √
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝜋 · 𝑣 · 𝐶𝑃 𝐻20 · ∆𝑇 · 𝜌
 Eq. [15] 

Per canonades de metall es recomanen velocitats compreses entre 0,5 m/s i 2,5 m/s. Les 

velocitats baixes minimitzen el soroll, però poden donar problemes de sedimentació; mentre 

que les velocitats altes poden evitar problemes de sedimentació, però són sorolloses. És per 

això que s’escull una velocitat de disseny dintre de l’interval, concretament de 1,5 m/s [17]. 

  

Fig. 31 Fase actual. 
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Sent: 

Pmax: Potència màxima demandada a cada tram de la xarxa. 

�̇� : Cabal màssic d’aigua [kg/s] 

CP H20: Capacitat calorífica de l’aigua (4,18 kJ/(kg·K)) [kJ/(kg·K)] 

∆T : Diferencial de temperatura [K] 

A: Àrea de pas de la canonada [m2] 

v: Velocitat del fluid de disseny (1,5 m/s) [m/s] 

ρ: Densitat de l’aigua [kg/m3] 

D: Diàmetre interior proposat de cada tram de xarxa [m] 

Un punt coneguts els diàmetres mínims de cada tram per tal d’assolir com a màxim la 

velocitat de disseny 1,5 m/s, s’escullen els diàmetres nominals immediatament superiors que 

el fabricant proporciona. 

En el present projecte, s’ha escollit el model de canonades PREMANT, explicat a l’apartat 

7.1.1, a la següent taula s’exposen els DN disponibles del model escollit amb tres gruixos 

d’aïllament diferents. El nivell d’aïllament proposat per aquest projecte és el menor dels tres 

disponibles per aquest model, tal i com s’ha justificat a l’apartat 7.1.1. 

 

Taula 11 Dimensions estàndard de les canonades seleccionades. Font: [22] 
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9.1.2. Pèrdues tèrmiques 

Les pèrdues tèrmiques es caracteritzaran prenent una canonada tipus, prenent per diàmetre  

un valor mitjà entre tots els trams i la longitud equivalent es calcularà considerant constant el 

volum d’aigua de tota la xarxa. 

Les fórmules de transferència de calor utilitzades per estimar les pèrdues tèrmiques de la 

instal·lació s’han extret de les fonts: [17] i [19]. suposant dues canonades independents 

enterrades en rasa. 

En primer lloc, es calcularà la resistència tèrmica de cada canonada, sumant les resistències 

tèrmiques de la paret, l’aïllant, el recobriment exterior i, finalment, el sòl: 

𝑅𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑅𝑝𝑎𝑟𝑒𝑡 + 𝑅𝑎ï𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡 + 𝑅𝑟𝑒𝑐 𝑒𝑥𝑡 + 𝑅𝑠ò𝑙 Eq. [16] 

Les resistències tèrmiques de la paret, l’aïllant i el recobriment exterior es poden calcular 

amb la següent equació, posteriorment es compararan amb les resistències facilitades pel 

fabricant i s’utilitzaren les més restrictives. 

𝑅𝑖 =
ln (

𝑟0
𝑟𝑖

⁄ )

2 · 𝜋 · 𝑘𝑚
 Eq. [17] 

Tenint en compte que: 

 𝑘𝑚: conductivitat tèrmica del material [W/mK] 

𝑟0 𝑖 𝑟𝑖: són, respectivament, el radi exterior i interior de la canonada [m] 

I la resistència del sòl s’obté amb la següent equació: 

𝑅𝑆 =
ln (2𝑑

𝑟0
⁄ )

2 · 𝜋 · 𝑘𝑠
 Eq. [18] 

Sent: 

ks: conductivitat tèrmica del sòl [W/mK] 

d: distància del centre de la canonada a la superfície [m] 

𝑟0: radi exterior de la canonada [m] 

La conductivitat tèrmica del sòl es calcula segons: 

𝑘𝑆Ò𝐿 = (𝑅𝑆
0,266 − 6,05) · (1 −

𝐻𝑟𝑆Ò𝐿 − 10

80
) Eq. [19] 
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Sent: 

rsòl: la densitat del sòl (rang comprès entre 1.200 i 1.800 kg/m3) [kg/m3] 

Hrsòl: humitat relativa del sòl (normalment entre 5% i 30%) [adimensional] 

Tot i això, per tal de simplificar els càlculs, es proposa utilitzar els coeficients de transmissió 

facilitats pel fabricant PIPESYSTEMS [14]. 

Així doncs, d’acord amb les recomanacions del fabricant, les pèrdues de tèrmiques a les 

canonades es calcularan amb la següent expressió: 

𝑃è𝑟𝑑𝑢𝑒𝑠𝑐𝑎𝑛𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎 = 𝑈 · (𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑 − 𝑇𝑠ò𝑙)   [W/m] Eq. [20] 

Sent: 

U: Coeficient de pèrdues facilitat pel fabricant [W/(mK)] 

Tfluid: Temperatura del fluid que circula dins la canonada (85ºC impulsió, 45ºC retorn) [K] 

Tsòl: Temperatura més crítica del sòl (10ºC) [K] 

9.1.3. Pèrdues hidràuliques 

Les pèrdues de càrrega de la xarxa de distribució de calor es troben sumant les pèrdues 

lineals per fricció més les pèrdues degudes a vàlvules o connectors: 

ℎ𝑡𝑜𝑡 = ℎ𝑓 + ℎ𝐿 Eq. [21] 

Pèrdues lineals: s’avaluen segons la fórmula de Darcy-Weisbach, una de les més exactes 

pel càlcul de les pèrdues de càrrega lineals en tubs de fosa: 

ℎ𝐿 = 𝑓 ·
𝐿 · 𝑣2

𝐷 · 2𝑔
 Eq. [22] 

Sent: 

hL: Pèrdua de càrrega [mm ca] 

D: Diàmetre interior de la canonada [mm] 

L: Longitud del tub [m] 

v: Velocitat del fluid [m/s] 

g: Acceleració de la gravetat [9,8 m/s2] 

f: Coeficient Darcy [adimensional] 
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El coeficient de Darcy “f”  s’avalua segons l’equació de Colebrook-White, ja que es tracta de 

tubs rugosos i règim de flux turbulent (Re > 4000): 

1

√𝑓
= −2log ( 

𝜀
𝐷⁄

3,71
) Eq. [23] 

Sent:  

𝜀: la rugositat del material dins la canonada [0,045 mm] 

D: Diàmetre de la canonada [mm] 
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10. Càlcul demanda tèrmica 

 

10.1. Calefacció 

El càlcul de les necessitats tèrmiques de calefacció de cada edifici afectat s’ha realitzat 

segons la metodologia explicada a l’apartat 8.1. 

Els resultats obtinguts per a cada edifici contenen: 

- Pèrdues per ventilació. 

- Pèrdues per infiltració. 

- Pèrdues per transmissió dels tancaments. 

A continuació es mostren les consideracions generals que s’han pres per tots els edificis a 

l’hora de calcular les necessitats tèrmiques d’aquests, les dades s’han extret del Codi Tècnic 

d’Edificació DB-HE per Sant Martí de Tous, agafant el cas més crític a l’hivern. 

Temperatura  [ºC] 

T exterior  [ Text ] -6 

T interior  [ Tint ] 21 

T terreny  [ Tterra ] 7 

T local no climatitzat  [ Tlocal ] 8 

Dif. [Text - Tint] -27 

Dif. [Tloc - Tint] -13 

Dif. [Tterra - Tint] -14 

Humitat  [%] 

Humitat relativa exterior  [ Hrext ] 58 

Humitat relativa interior  [ Hrint ] 45 

Fig. 32 Fase actual 

Taula 12 Temperatures considerades pel càlcul. Font: [11] 
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10.1.1. Exemple de càlcul 

A continuació es mostren els càlculs de la demanda tèrmica per calefacció i aigua calenta de 

l’edifici de l’Ajuntament, s’han fet de la mateixa manera amb la resta d’edificis (veure el punt 

“2.Càlculs demanda de calefacció” de l’ANNEX). 

En un primer apartat es descriuen les característiques de l’edifici estudiat i a continuació el 

càlcul fet per determinar la demanda tèrmica relacionada amb la calefacció. 

10.1.1.1. Característiques de l’edifici 

D’acord amb els plànols de l’edifici 00_DOCGRÀFICA_TOUS_AJ, s’han extret les 

superfícies útils i amb els usos s’han determinat les ocupacions, segons CTE DB-SI [10]. 

Ocupació segons CTE DB-SI Aforament 

Planta Ús 
S útil 

(1)  
[m2] 

ρ ocup  
(2)  

[m2/ρ] 
P  calc

 (3) P aforament
(4) 

PLANTA BAIXA  

TOTAL 
 

38 persones 12 

Accés Vestíbuls generals 13,78 2 7 

 

Sala espera 
consultori 

Vestíbuls generals 21,25 2 11 

Consulta 1 Zona d'oficines 13,58 10 2 

Consulta 2 Zona d'oficines 11,66 10 2 

Magatzem 
consultori 

Magatzems 9,35 40 1 

Passadís 
consultori 

Ocupació alternativa 17 0 0 

Lavabos Lavabos de planta 8 3 3 

Distribuïdor Vestíbuls generals 23,58 2 12 

PLANTA PRIMERA  

TOTAL 
 

32 persones 15 

Lavabos Lavabos de planta 8,00 3 3 

 

Despatx 1.1 Zona d'oficines 21,70 10 3 

Despatx 1.2 Zona de oficines 13,50 10 2 

Despatx 1.3 Zona d'oficines 11,70 10 2 

Despatx 1.4 Zona d'oficines 9,40 10 1 

Vestíbul Vestíbuls generals 40,70 2 21 

Escala Ocupació alternativa 17,90 0 0 
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PLANTA SEGONA  

TOTAL 
 

58 persones 30 

Lavabos Lavabos de planta 7,55 3 3 

 

Magatzem Magatzems 24,11 40 1 

Accés i escales Vestíbuls generals 67,5 2 34 

Sala de plens Aules no infantils 22,89 1,5 16 

Despatxos Zona de oficines 37,22 10 4 

(1) Superfície útil amb ocupació no nul·la, S útil [m²]. Es comptabilitza per planta la 

superfície afectada per una densitat d'ocupació no nul·la, considerant també el 

caràcter simultani o alternatiu de les diferents zones del edifici, segons el règim de 

activitat i d’ús previst de l’edifici, d'acord amb el punt 2.2 del CTE DB-SI 3. 

(2) Densitat d'ocupació, [m²/p]; aplicada als recintes amb ocupació no nul·la del sector, 

en cada planta, segons la taula 2.1 (DB SI 3). 

(3) Ocupació de càlcul, Pcalc, en nombre de persones. (DB SI 3) 

(4) Aforament de les zones habitables segons el projecte. 

10.1.1.2. Calefacció 

Els càlculs de la demanda tèrmica de l’Ajuntament es poden resumir amb les següents 

taules: 

A la següent taula es plasmen els coeficients de transmissió dels tancaments, extrets de 

projectes fets anteriorment al municipi. Cada edifici té la seva taula de coeficients, ja que no 

tenen les mateixes característiques constructives. 

Coeficients de transmissió U  [W/(m
2
·K)] 

TIPUS DE TANCAMENT UTOTAL [W/(m
2
·K)] 

Sostre - exterior 0,49 

Sostre - interior 2,79 

Terra - exterior 0,53 

Paret - exterior 0,37 

Paret - interior 0,45 

Vidre 1,95 

Portes 3,10 

Taula 13 Superfícies i ocupacions utilitzades pels càlculs. 

Taula 14 Coeficients de transmissió dels tancaments. Font: [9] 
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Les següents tres taules mostren els càlculs fets modelitzant l’edifici com una carcassa, 

sense divisions interiors, amb uns coeficients d’orientació que permeten fer una estimació 

més fiable de les necessitats tèrmiques, tenint en compte l’exposició al sol. Tot segons s’ha 

explicat en l’apartat 8.1.1. 

Càrregues tèrmiques per transmissió – Finestres 

Q = S x C0 x U x ∆T 

 
Superfície                 

[m
2
] 

Coeficients orientació  
[C0] 

Coef  
transmissió 
[W/(m

2
·K)] 

Diferencial de 
temperatura 

[K] 

Potència      
[W] 

Finestra Nord 99,0 1,15 1,95 27 5994,2 

Finestra Nord Est 0,0 1,12 1,95 27 0,0 

Finestra Est 10,0 1,10 1,95 27 579,2 

Finestra Sud Est 0,0 1,05 1,95 27 0,0 

Finestra Sud 30,0 1,00 1,95 27 1579,5 

Finestra Sud Oest 0,0 1,02 1,95 27 0,0 

Finestra Oest 0,0 1,05 1,95 27 0,0 

Finestra Nord Oest 0,0 1,10 1,95 27 0,0 

 Superfície total [m
2
]: 139,0 

 
Potència total [W] 8152,9 

 

Càrregues tèrmiques per transmissió – Parets 

Q = S x C0 x U x ∆T 

 
Superfície       

[m2] 

Coeficients 
orientació  

[C0] 

Coeficient 
de 

transmissió 
[W/(·m2·K)] 

Diferencial de 
temperatura  

[K] 

Potència      
[W] 

Paret Nord 45,0 1,15 0,37 27 517,0 

Paret Nord Est 0,0 1,12 0,37 27 0,0 

Paret Est 126,0 1,10 0,37 27 1384,6 

Paret Sud Est 0,0 1,05 0,37 27 0,0 

Paret Sud 30,0 1,00 0,37 27 299,7 

Paret Sud Oest 0,0 1,02 0,37 27 0,0 

Paret Oest 110,0 1,05 0,37 27 1153,8 

Paret Nord Oest 0,0 1,10 0,37 27 0,0 
 

Superfície total [m2]: 311,0 Potència total [W]: 3355,1 

Taula 15 Càrregues tèrmiques per transmissió de les finestres. 

Taula 16 Càrregues tèrmiques per transmissió de les parets. 
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Càrregues tèrmiques per transmissió – Sostre i terra. 

Q = S x U x ∆T 

 
Superfície       

[m
2]
 

Coeficients 
orientació  

[C0] 

Coeficient 
de 

transmissió 
[W/(·m

2
·K)] 

Diferencial de 
temperatura  

[K] 

Potència      
[W] 

Sostre exterior 165,0 - 0,49 27 2183,0 

Terra exterior 165,0 - 0,53 14 1224,3 

 Superfície total [m
2
]: 330,0 

 
Potència total [W]: 3407,3 

A continuació es calcula el cabal de ventilació per garantir la qualitat de l’aire a l’interior de 

l’edifici, ja explicat a l’apartat 8.1.2. 

Ventilació 

Segons RITE 
Cabal                     

[m
3
/h i pers] 

Ocupació         
[persones] 

Cabal total                      
[m

3
/h] 

 
28,8 57,00 1.642 

Conegut el cabal de ventilació, es calcula la partida relacionada a climatitzar l’aire de 

renovació. En aquest mateix punt es suposa una cabal d’infiltracions a través de finestres i 

portes en obrir-se i tancar-se, que també s’ha de climatitzar. 

Càrrega tèrmica per ventilació o infiltració d'aire exterior 

Q = V x Cp x ∆T x Fbypass 

 
Cabal                  
[m

3
/h] 

Diferencial 
temperatura  

[K] 

Factor         
By-pass 

Calor específic      
[kcal/m

3
·K] 

Potència           
[kcal/h] 

Infiltració 1500 14,0 1,00 0,29 6.090 

Ventilació 1.642 27,0 0,50 0,29 6.427 

 Cabal total  [m
3
/h]: 3141,6 

 
Potència total [kcal/h]: 12.517 

 
Potència total [W]: 14.554 

Taula 17 Càrregues tèrmiques per transmissió del sostre i el terra. 

Taula 18 Cabal de ventilació necessari. 

Taula 19 Càrrega tèrmica associada a la ventilació i es infiltracions d’aire. 
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PÈRDUES 

TRANSMISSIÓ - FINESTRES [W] 8.152,85 

TRANSMISSIÓ - PARETS [W] 3.355,14 

TRANSMISSIÓ - SOSTRE, TERRA I PARETS [W] 3.407,25 

VENTILACIÓ I/O INFILTRACIÓ [W] 14.554,49 

ALTRES FONTS DE CALOR [W] 0,00 

CÀRREGA PARCIAL [W] 29.469,74 

FACTOR DE SEGURETAT [%] 15% 

 
CÀRREGA  TOTAL [W]: 33.890,20 

  

Taula 20 Resum dels càlculs de càrregues tèrmiques de l’Ajuntament. 
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10.2. Aigua calenta sanitària 

El càlcul de la demanda tèrmica relacionada amb l’aigua calenta sanitària inclou tots els 

edificis afectats, aprofitant que aquesta és fàcil de dimensionar donades les característiques 

de cada edifici.  

S’ha modelat la demanda d’aigua calenta sanitària calculant la demanda instantània i la 

duració [minuts/dia] d’aquesta demanda. 

A continuació es representen les demandes calculades:  

Edifici 
Demanda instantània ACS 

(60ºC) [l/s] 
Duració demanda 

[min/dia] 

Ateneu 0,53 45 

Ajuntament  0,23 22 

Església 0,2 15 

Aldo Martin’s 0,195 20 

Cal Frarés 0,36 30 

Casal  0,36 30 

TOTAL 1,875 
 

Cada demanda s’ha calculat multiplicant el nombre de punts d’us (aparells) d’aigua calenta 

sanitària, pel cabal instantani mínim per a cada aparell segons la taula 2.1 del CTE DB-HS 

[16]. 

La demanda tèrmica instantània per ACS, amb una simultaneïtat del 100% en tots els 

edificis, es calcula segons: 

Càlcul demanda tèrmica instantània 

Cabal instantani 
 

1,875 l/s 

Temperatura aigua freda: 
 

7,05 ºC 

Aigua dins dipòsit: 
 

60 ºC 

Salt tèrmic a atendre: 
 

52,95 ºC 

Potència (3): 
99,28 kcal/s 

415,00 kW 

Taula 21 Demandes instantànies màximes. 

Taula 22 Demanda térmica d’ACS instantània total. 
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Edifici 
Càlcul demanda 

tèrmica instantània 
ACS [kW] 

Càlcul demanda 
tèrmica 

acumulador 1h 
ACS [kW] 

Càlcul demanda 
tèrmica 

acumulador 4h 
ACS [kW] 

Ateneu 117,31 - 21,99 

Ajuntament 50,91 18,67 - 

Església 44,27 11,07 - 

Aldo Martin’s 43,16 14,39 - 

Cal Frarés 79,68 39,84 - 

Casal 79,68 39,84 - 

TOTAL 415,00 - - 

Opció 1: Un dipòsit acumulador a cada edifici. 

A la següent taula es mostra la demanda tèrmica màxima d’ACS si hi ha un dipòsit 

d’acumulació i el cabal mínim de la xarxa de distribució de calor. 

Edifici 
Demanda tèrmica considerada 

[kW] 
Càlcul cabal mínim per 

ACS [l/s] 

Ateneu 21,99 0,13 

Ajuntament  18,67 0,11 

Església 11,07 0,07 

Aldo Martin's 14,39 0,09 

Cal Frarés 39,84 0,24 

Casal  39,84 0,24 

 

  

Taula 23 Demandes amb acumulador d’ACS a cada edifici. 

Taula 24 Demanda tèrmica i cabal de la xarxa  necessari amb acumuladors. 
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Opció 2: Sense dipòsit acumulador a cada edifici. La demanda tèrmica màxima no varia, en 

base a aquesta es troba el cabal mínim de la xarxa de distribució de calor. 

Edifici 
Demada tèrmica considerada 

[kW] 
Càlcul cabal mínim per 

ACS [l/s] 

Ateneu 117,31 0,72 

Ajuntament  50,91 0,31 

Església 44,27 0,27 

Aldo Martin's 43,16 0,26 

Cal Frarès 79,68 0,49 

Casal  79,68 0,49 

S’aprecia clarament la diferència entre fer la instal·lació amb un dipòsit d’acumulació d’ACS 

per cada edifici i sense dipòsits d’acumulació d’ACS. 

Es proposa instal·lar un dipòsit d’acumulació a cada edifici, reduint així la potència a 

instal·lar de 415 kW (sense dipòsits d’acumulació) a 145,79 kW (amb dipòsits d’acumulació). 

  

Taula 25 Demanda tèrmica i cabal necessari sense acumuladors. 
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11. Càlcul xarxa de distribució de calor 

 

Per fer el càlcul de la xarxa de distribució de calor, primer de tot s’ha elaborat un esquema 

sinòptic del recorregut d’aquesta (veure plànol 00_DOCGRÀFICA_TOUS_06), definint dos 

ramals principals i els diferents trams de la xarxa, tal i es pot veure a la següent imatge: 

 

  

Fig. 33 Fase actual 

Fig. 34 Esquema sinòptic de la xarxa hidràulica. Font: Elaboració pròpia. 
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Així doncs, d’acord amb els càlculs explicats en l’apartat 9.1, s’han extret les següents taules  

que resumeixen els resultats obtinguts pel “Ramal 1” i el “Ramal 2”. 

Tram 
Potència 
màxima 

Velocitat 
Amplada de 

subministrament 
nominal 

Long. 
Pèrdues 
lineals 

Pèrdues 
tèrmiques 

Volum 
xarxa 

 
[kW] [m/s] DN [m] [mm ca] [W] [l] 

A-B 415,5 1,5 50,0 50 0,814 780,52 116,5 

B-C 99,3 1,5 25,0 45 0,213 537,62 30,15 

B-D 316,2 1,5 40,0 5 0,042 70,03 7,3 

D-E 57,5 1,5 20,0 2,5 0,010 24,55 0,925 

D-F 258,7 1,5 32,0 20,5 0,132 250,37 22,345 

F-G 52,6 1,5 20,0 2,5 0,010 24,55 0,925 

F-H 206,2 1,5 32,0 115 0,742 1404,52 125,35 

H-I 77,6 1,5 20,0 2 0,008 19,64 0,74 

H-J 128,6 1,5 25,0 65 0,307 776,57 43,55 

Tram 
Potència 
màxima 

Velocitat 
Amplada de 

subministrament 
nominal 

Long. 
Pèrdues 
lineals 

Pèrdues 
tèrmiques 

Volum 
xarxa 

  [kW] [m/s] DN [m] [mm ca] [W] [l] 

A-B 86,4 1,5 20,0 95 0,526 932,82 35,15 

 

Taula 26 Resum dels resultats obtinguts en el càlcul del “Ramal 1” 

Taula 27 Resum dels resultats obtinguts en el càlcul del “Ramal 2” 
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12. Sala de calderes 

 

La sala de calderes es trobarà situada a “Les Heres”, just tocant amb la façana sud de 

l’edifici Aldo Martin’s. Antigament hi havia hagut dues cisternes per abastir d’aigua tot el 

poble, es troben enterrades i en bon estat, però no s’utilitzen. Es pretén aprofitar aquestes 

cisternes de 3m x 7m de base i 3m d’alçada per instal·lar la sala de calderes i la sitja 

d’emmagatzematge.  

Les dimensions necessàries per la sala de màquines, la sitja d’emmagatzematge i el dipòsit 

d’inèrcia són superiors als 42 m2 disponibles entre les dues cisternes, és per això que caldrà 

ampliar la superfície afectada. 

 

Fig. 35 Fase actual. 

Fig. 36 Proposta d’ubicació de la sala de calderes. Font: Elaboració pròpia 

EDIFICI ALDO MARTIN’S 

CISTERNES ENTERRADES 
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A la sala de calderes s’hi ubicarà la caldera, el dipòsit d’inèrcia, el sistema de bombeig 

primari de la caldera i el secundari, la capçalera per a tota la xarxa de distribució hidràulica, 

a més dels elements de seguretat, vasos d’expansió, vàlvules, quadre elèctric i de control, 

quadres de protecció i comandament del sistema. 

A continuació de la sala de calderes s’ubicarà la sitja, on s’emmagatzemarà el combustible. 

Es trobarà totalment enterrada, facilitant així el sistema de càrrega mitjançant bolquet, amb 

accés practicable apte per a les dimensions màximes del transport per carretera. 

Veure plànol 00_DOCGRÀFICA_TOUS_04, on es pot identificar la ubicació de la sala de 

calderes i la sitja amb l’accés a aquestes des de la via pública. 

12.1. Caldera i cremador 

Per escollir la caldera de biomassa es tindrà en compte la potència mitjana i màxima 

mensual, de manera que, tenint en compte els dipòsits d’acumulació, es pugui satisfer tota la 

demanda. 

Fig. 37 Ortofoto de la zona on s’ubicarà la sala de calderes. Font: Elaboració pròpia. 
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12.1.1. Rendiment tèrmic 

El rendiment tèrmic és la potencia nominal entre la potencia consumida. Degut a que la 

caldera treballarà contra un dipòsit, es pot programar les hores de funcionament i disminuir 

la potència per tal que funcioni el màxim de temps en règim nominal. El rendiment es calcula 

segons: 

Ƞ = 𝑃𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙/𝑃𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 Eq. [24] 

Sent: 

Pnominal: la potència nominal de la caldera [kW] 

Pconsumida: Potència consumida segons el fabricant [kW] 

12.1.2. Dimensionat de la caldera de biomassa 

Amb la potencia útil total necessària per satisfer la demanda tèrmica de tots els edificis, el 

rendiment de la caldera i la molt provable presència de dos dipòsits d’inèrcia (veure punt 

12.4) es proposa: 

 

Dimensionat caldera de biomassa 

Potència útil total [kW] 501,89 

Rendiment caldera [%] 90 

Potència nominal caldera [kW] 557,66 

Potència caldera segons projecte [kW] 300,00 

Segons els càlculs de demanda tèrmica de tota la instal·lació, la caldera hauria poder de 

subministrar 557 kW tèrmics, però tenint en compte que la caldera actuarà contra dos 

dipòsits d’inèrcia que permetran suavitzar aquestes puntes de consum, a base de més hores 

de funcionament, es considera adequada una potència d’instal·lació propera a la meitat. 

La caldera proposada és una caldera d’estella d’alt rendiment de la marca HEIZOMAT [18], 

model RHK-AK 304 amb potència modulant entre 0 i 300 kW cambra de combustió 

cilíndrica, amb cadena rotativa, neteja automàtica del cremador, apte per diferents tipus de 

biomassa (sarments, estella forestal i estella industrial), sistema d’aire primari i secundari 

creuats, sortida de fums forçada amb cicló de fums incorporat al cos de la caldera, extracció 

automàtica de cendres. 

Taula 28 Dimensionat de la caldera de biomassa. 
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Consta de regulació amb panell i protecció contra sobrealimentacions, monitorització de la 

temperatura en el sistema d’alimentació, mesura del buit i sistema de regulació de pressió a 

cambra de combustió. Limitador de temperatura de seguretat i regulació per sonda lambda 

de temperatura de sortida de fums. 

 

12.2. Sitja 

L’emmagatzematge de l’estella es farà en una sitja enterrada annex a la sala de la caldera i 

amb cert desnivell sota d’aquesta per l’augment de la capacitat útil. 

Dimensions aproximades: 

- Planta: 6x6 m2 

- Alçada: 4,5 m 

- Diàmetre rotatiu: 5,5 m 

- Volum total de la sitja: 162 m3 

- Volum útil d’emmagatzematge de combustible: 110 m3 

- Capacitat aproximada de combustible: 28 T 

- Autonomia prevista: 43 dies a ple rendiment, 8h/dia 

Fig. 38 Parts de la caldera escollida. Font:  [18] 
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12.2.1. Sistema d’alimentació 

Per fer arribar el combustible des de la sitja fins al cremador de la caldera es proposa: 

Sistema d’extracció rotatiu de la sitja, mitjançant un rotor a l’interior d’aquesta, amb un braç 

articular de 6m de diàmetre, un agitador de 4 braços telescòpics articulats per evitar que es 

compacti excessivament l’estella i poder garantir el flux del combustible. 

També constarà d’un bis sens fi que serà el que regularà l’alimentació de la caldera, 

introduint les estelles al capçal del cremador de la caldera amb un sistema de seguretat anti-

retrocés dels productes de combustió, permetent l’extracció del combustible de la sitja arran 

de terra, en horitzontal, sense perdre volum de combustible, ubicant-se sota el braç rotatiu. 

La comporta rotativa constarà de quatre pales, antiretorn de flama, dosificadora i trituradora 

del combustible. Un canal amb geometria progressiva, cònic i descompactant (equipat amb 

dues ganivetes per triturar i evitar bloquejos en l’alimentació. 

Es proposa instal·lar el sistema d’alimentació de la mateixa casa HEIZOMAT, garantint així 

la total compatibilitat.  

12.3. Evacuació de fums 

Els fums productes de la combustió s’evacuaran mitjançant una xemeneia d’acer inoxidable 

(Inox-Inox A-304) de diàmetre 300mm (especificació del fabricant), doble concèntrica amb 

aïllament  de llana de roca per evitar la condensació, amb una temperatura màxima de 

treball de 650ºC.  

 La xemeneia sortirà des de la sala de calderes fins a una alçada suficient per garantir que 

s’expulsen els fums per sobre de les terrasses dels edificis del voltant, és a dir, per sobre de 

4m d’alçada respecte el nivell del carrer, ja que la sala de la caldera es troba en una zona 

elevada respecte la resta del poble. 

12.4. Inèrcia tèrmica 

Tot i que la caldera disposa d’un elevat contingut en aigua a l’interior 1258l es proposa una 

acumulació addicional d’energia tèrmica, que satisfaci les puntes de demanda i estabilitzi el 

funcionament continu de la caldera, per millorar-ne el rendiment, optimitzar el nombre 

d’arrencades i parades, i disminuir la potència màxima de caldera. 

S’instal·laran dos dipòsits d’inèrcia de 5.000 l cadascun al circuit primari, d’aquesta manera, 

juntament amb l’aigua continguda en el sistema de distribució hidràulica 383 l i l’aigua 
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continguda en la caldera 1258l hi haurà un volum total de 11.640 l que permetran una inèrcia 

suficient per garantir el subministrament necessari en tot moment. 

Dimensionat dipòsit inèrcia  

Tipus de demanda: Plana regulada per dipòsits d’ ACS i dipòsits del primari. 

Criteri dimensionat dipòsit d’inèrcia [l/kW] 20  

Dimensions teòriques dipòsit d’inèrcia [l/kW] 11.140  

Atenent a la tipologia de combustible (estella) i tenint en compte la disponibilitat de 
dipòsits als mercat, s'opta per 2 dipòsits de 5.000l cadascun. 

Dimensions projecte dipòsit d’inèrcia [l] 10.000 

Energia acumulada per salt tèrmic 15ºC [kJ] 627.000 

El criteri de dimensionat del dipòsit d’inèrcia ha sigut de 20 litres per kW de potència 

demandada total. 

El càlcul de l’energia acumulada en els dos dipòsits, per  un salt de 15ºC s’ha fet segons 

l’equació: 

𝐸𝐴𝐶𝑈𝑀𝑈𝐿𝐴𝐷𝐴 = 𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐷𝐼𝑃Ò𝑆𝐼𝑇𝑆 · 𝜌𝐻20 · 𝐶𝑃 𝐻20 · ∆𝑇 Eq. [25] 

Sent: 

VOLUMDIPÒSITS: Volum total d’inèrcia [l] 

ρH20: Densitat de l’aigua amb glicol [kg/l] 

ΔT: Salt tèrmic de 15ºC [K] 

CP H20: Calor específica de l’aigua [kJ/(kg·K)] 

12.5. Grups de bombeig 

Les bombes s’acostumen a doblar, de tal manera que hi ha la principal i la de reserva. Es 

proposen bombes de cabal variable per variació de freqüència, en funció de la pressió 

diferencial del circuit o la temperatura diferencial d’aquest. 

Taula 29 Dimensionat dipòsit d’inèrcia. 
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Aquestes aniran acompanyades del conjunt de vàlvules format per claus de pas, filtre, 

maniguet antivibratori, pressòstat de seguretat, manòmetre de lectura de pressió diferencial, 

cabal mínim de pas garantit i vàlvula d’equilibrat en el retorn. 

 

12.6. Vas d’expansió 

Per dimensionar el vas d’expansió necessari s’ha utilitzat la següent taula: 

Dimensionat vas d'expansió 

Contingut total d'aigua del circuit primari 

Canalitzacions aigua [l] 275 

Caldera [l] 1258 

Dipòsits d'inèrcia [l] 10000 

Volum de seguretat (20%) 2306 

Volum total aigua 13840 

Volum útil del vas d'expansió 

Fluid Agua + Glicol 

Concentració del glicol [%] 25 

Temperatura màxima [ºC] 95 

Coeficient d'expansió Ce 0,0510 

Volum útil Vu (litres) 705,5 

Volum total del vas d'expansió 

Pressió tarat de la vàlvula de seguretat [Pa] 4·105 Pa 

Pressió mín. Vas d'expansió relativa [Pa] 1,5·105 Pa 

Pressió màxima PM (absoluta) [Pa] 4,6·105 Pa 

Pressió mínima Pm (absoluta) [Pa] 2,5·105 Pa 

Coeficient de pressions Cp 2,19 

Volum total del vas d'expansió teòric [l] 1545,3 

Volum projecte vas d'expansió [l] 1550 

L’equip de calefacció ha d’anar equipar amb diversos vasos d’expansió fins a assolir el 

volum necessari de 1545,3 litres, amb elements de 500l i 50l, tancats, de membrana 

sintètica, amb pressió d’omplerta 0,75·105 Pa 

  

Taula 30 Dimensionat vas d’expansió. 
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12.7. Amidaments de la sala de calderes 

Es respectaran les dimensions mínimes recomanades pel fabricant, afegint la sitja i els dos 

dipòsits d’inèrcia. A l’ANNEX s’adjunta el plànol 00_DOCGRÀFICA_TOUS_HEIZOMAT, 

proporcionat pel fabricant de la caldera, d’una possible i recomanada distribució i 

amidaments de la sala de calderes, on s’indiquen les característiques de la caldera 

seleccionada i les dimensions mínimes per garantir la seguretat i poder treballar 

còmodament. 

Al plànol 00_DOCGRÀFICA_TOUS_04 es presenta una proposta d’implantació de la sala 

de calderes, on s’hi ubicaria la caldera, els dipòsits d’inèrcia, la sitja i tots els elements de 

control, bombeig i seguretat necessaris. 

En base a les recomanacions del fabricant, les dimensions de la sitja i tots els elements que 

formen part de la sala de calderes, es debatrà amb l’arquitecte municipal la millor projecció, 

sempre  respectant el Reial Decret 1027/2007 de 20 de juliol [27] i tenint en compte tots els 

punts anteriors, per tal de causar el mínim impacte visual possible i garantir la màxima 

comoditat de treball tant en les tasques de manteniment com de subministrament de 

combustible. 
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13. Estudi de viabilitat econòmica 

El pressupost de la inversió inicial per instal·lar el projecte proposat, desglossat a l’ANNEX, 

es resumeix a la següent taula: 

CAPÍTOL DESCPRICIÓ IMPORT 

01 INSTAL·LACIONS BIOMASSA 67.830,00 

02 OBRA CIVIL 27.542,00 

03 XARXA DE DISTRIBUCIÓ 47.325,00 

04 ALTRES 5.250,00 

   

 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 14.7947,00 

   

 
12% Despeses generals 14.794,7 

 
6% Benefici industrial 8.876,82 

 
SUBTOTAL 171.618,52 

   

 
21% IVA 36.039,89 

   

 
TOTAL PRESSUPOST 207.658,41 

El pressupost d’execució del present projecte puja a la quantitat de: 

DOS-CENTS SET MIL SIS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN 

CÈNTIMS. 

  

Taula 31 Resum del pressupost. 
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13.1. Cost anual dels combustibles 

En aquest punt s’estudia el cost actual dels diferents sistemes de producció de calor dels 

equipaments municipals i es compara amb el cost del combustible proposat, plasmant així 

les diferències entre uns i altres. 

Combustible Preu PCI Preu energia [€/(kWh)] 

Electricitat  0,15 €/kWh -  0,15 

Gas Natural  0,507 €/Nm3 10,83 kWh/Nm3 0,0468 

Gasoil 0,77 €/l 10,28 kWh/l 0,0749 

Estella 70 €/T 4100 kWh/T 0,017 

Tal i com s’observa a la taula anterior, l’estella és l’energia més econòmica, cosa que 

confirma la implantació d’aquest combustible en el projecte. 

Per quantificar l’estalvi econòmic anual s’han estudiat els costos actuals relacionats amb les 

necessitats tèrmiques dels equipaments en comparació als costos de la instal·lació de 

biomassa proposada. Veure la taula 32. 

  

Taula 32 Comparativa de preus de l’energia. Font: IDAE  [8] 
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Ajuntament 
Aldo 

Martin's 
Casal Cal Frarés Ateneu 

Església i 

rectoria 

Sistema actual Electricitat Electricitat Electricitat 
Gas 

natural 
Gasoil Gasoil 

Demanda 

tèrmica 

[kWh/any] 

55184 60325 104277 81439 90743 135019 

Rendiment [%] 1 1 1 0,95 0,95 0,95 

Demanda 

consumida 

[kWh/any] 

55184 60325 104277 85725 95519 142126 

Cost energia 

[€/kWh] 
0,15 0,15 0,15 0,04 0,0749 0,0749 

Cost anual 

[€/any] 
8278 9049 15642 3429 7155 10646 

Biomassa 

 

Demanda 

tèrmica 

[kWh/any] 

55184 60325 104277 81439 90743 135019 

Rendiment [tant 

per 1] 
0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Demanda 

consumida 

[kWh/any] 

61315 67028 115863 90488 100826 150021 

Cost energia 

[€/kWh] 
0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 

Cost anual 

[€/any] 
1042 1139 1970 1538 1714 2550 

Estalvi anual 
[€/any] 7235 7909 13672 1891 5441 8095 

Taula 33 Comparativa de costos de funcionament. Font: Elaboració pròpia. 
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Hi ha una diferència de costos anuals, pel que fa al cost de l’energia, de 44.243 €/any. 

És a dir, amb el sistema proposat, el cost anual de combustible pujaria a 9.954 €/any, 

mentre que el sistema actual puja a 54.197 €/any. Suposant 1500 hores de funcionament 

anuals i amb una demanda mitjana del 70% sobre la demanda màxima calculada. 

Per calcular el temps de retorn de la inversió, s’ha fet un càlcul d’amortització: on es tenen 

en compte les despeses que es generen en la instal·lació actual (sense tenir en compte 

possibles averies greus degut a l’antiguitat d’alguns sistemes actuals) i les despeses 

generades per la implantació del sistema proposat amb els costos de funcionament 

pertinents. 

S’ha estimat un augment del preu dels combustibles, tant de la biomassa com del 

convencionals, de un 0,5% (tot i que es podria considerar un factor menor per la biomassa) i 

un increment del cost de manteniment de la instal·lació també de un 5%. 

 
INSTAL·LACIONS ACTUALS BIOMASSA 

ANY Consum [€] 
Manteniment 

[€] 
Acumulat [€] Consum [€] Manteniment [€] Acumulat [€] 

ESTALVI 
ANUAL [€] 

0 
    

171.618,52 
  

1 54197 1000 55.197 9954 1300 182.873 -127.676 

2 56907 1050 113.154 10452 1365 194.690 -81.536 

3 59752 1103 174.009 10975 1433 207.097 -33.088 

4 62740 1158 237.906 11523 1505 220.126 17.781 

5 65877 1216 304.999 12099 1580 233.805 71.194 

6 69171 1276 375.446 12704 1659 248.169 127.277 

7 72629 1340 449.415 13340 1742 263.250 186.165 

8 76261 1407 527.083 14007 1829 279.086 247.997 

9 80074 1477 608.634 14707 1921 295.714 312.921 

10 84078 1551 694.263 15442 2017 313.173 381.091 

11 88281 1629 784.174 16214 2118 331.505 452.669 

12 92695 1710 878.579 17025 2223 350.753 527.826 

13 97330 1796 977.705 17876 2335 370.964 606.741 

14 102197 1886 1.081.788 18770 2451 392.185 689.602 

15 107307 1980 1.191.074 19709 2574 414.468 776.606 

El retorn de la inversió és de 4 anys, és a dir, a partir del quart any la diferència econòmica 
entre el combustible proposat respecte l’actual  (44.000 €), fa que s’hagi amortitzat la 
inversió inicial. En un període de 15 anys, es calcula que s’estalvien 776.000 €. 
Seria interessant buscar ajudes de l’Estat o la Unió Europea per finançar aquest projecte. 

Taula 34 Amortització de la instal·lació 
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14. Impacte ambiental 

14.1. Factors d’emissió 

“La utilització de la biomassa pura (composta com a mínim d’un 97%, en massa, de carboni 

de biomassa en la quantitat total de carboni present en el combustible o material) com a 

combustible té unes emissions considerades neutres, en el sentit que el CO2 emès en la 

combustió ha estat absorbit prèviament de l’atmosfera. Per tant, s’aplicarà a la biomassa 

pura un factor d’emissió zero (T CO2/TJ o T o Nm3).” [21] 

Així doncs, les emissions de la instal·lació proposada en el present projecte es consideren 

neutres, ja que el combustible utilitzat és estella forestal amb un percentatge de carboni de 

biomassa en massa superior al 97%, és a dir, s’utilitza com a combustible biomassa pura. 

Per fer el càlcul d’emissions de CO2 anterior a aquest projecte, es suposa que la demanda 

calculada es satisfà amb calderes de gasoil i electricitat, en funció de l’edifici. 

Les emissions equivalents de CO2 amb els sistemes de generació de calor actuals, es 

calculen suposant unes hores de funcionament anuals (1500 h/any) i una demanda del 70% 

sobre la potencia màxima demandada per calefacció i ACS, les emissions equivalents de 

CO2 s’han extret de l’IDAE [8]. 

Edifici 
Consum 

[kWh/any] 
Sistema climatització anterior al 

projecte i emissions [kg CO2/kWh] 
Emissions  [kg 

CO2/any] 

Aldo Martin's 60.325 Electricitat (0,649 kg CO2/kWh) 39.151 

Casal 10.4277 Electricitat (0,649 kg CO2/kWh) 67.676 

Ajuntament 55.184 Electricitat (0,649 kg CO2/kWh) 35.814 

Cal Frarés 81.439 Gas Natural (0,204 kg CO2/kWh) 16.614 

Església i rectoria 135.019 Gasoil (0,287 kg CO2/kWh) 38.751 

Ateneu 90.743 Gasoil (0,287 kg CO2/kWh) 26.043 

  
TOTAL [kg CO2/ any] 224.048 

Taula 35 Emissions de CO2 amb el sistema actual de climatització. Font: Elaboració pròpia i [8] 
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La substitució dels sistemes actuals de generació de calor per una central de biomassa 

suposa, en termes d’emissions de Co2 a l’atmosfera, una disminució de 224 T de Co2 

anuals. 
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15. Conclusions 

Analitzant els resultats obtinguts en el present projecte, es pot arribar a les següents 

conclusions: 

- La instal·lació d’un sistema centralitzat de calefacció amb una xarxa de distribució de 

calor és una mesura que redueix l’energia primària consumida i les emissions de 

CO2 associades, en comparació a un sistema convencional. Així s’ha plasmat en 

aquest projecte. 

- Pel que fa a la inversió inicial, és molt significativa i pot ser un condicionant, però s’ha 

vist que el conjunt del sistema és rendible, amb un període de retorn de 4 anys. 

- Si es té en compte que el client, en aquest projecte en concret és l’administració, es 

poden valorar també altres aspectes a part dels econòmics, és a dir, amb una central 

de biomassa municipal hi ha més probabilitats de desencallar iniciatives de gestió 

dels boscos, promocionar el mercat local de la biomassa i, en cas d’èxit, animar a 

particulars i altres administracions a fer el pas cap a les energies renovables. 

- Fent referència al “Pla d’Acció per l’Energia Sostenible”, que compromet a 

l’Ajuntament de Sant Martí de Tous a disminuir a la meitat les emissions del CO2 

l’any 2.020 respecte el 2.009, aquesta actuació hi ajudarà molt. Sobretot si es té en 

compte que, pel que fa a equipaments municipals, només quedaria pendent de 

canviar la font de calor de les escoles, que per qüestions de distàncies i desnivell 

s’ha desestimat des del primer moment. 

Pel que fa als aspectes més tècnics, es pot concloure: 

- L’estella, com a biocombustible, es pot considerar el més adequat per instal·lacions 

de certa envergadura (per exemple, a partir de 40 kW) en comparació al pèl·let, de 

cost superior. Si es compara amb residus agroalimentaris depèn de la disponibilitat i 

tipologia d’aquests, a Sant Martí de Tous queda descartat per la poca producció de 

residus agrícoles. 

- És fonamental la instal·lació de dipòsits d’inèrcia, ja que permeten disminuir la 

potència de la caldera i suavitzant els pics de demanda, de manera que la caldera 

treballi la major part del temps en el mateix règim, tot i que el model escollit és de 

potència modulant. 

- La xarxa de distribució de calor és un sistema molt adequat per a nuclis urbans amb 

diversos punts de demanda, ja que permet unificar la generació de calor en una sola 

sala de calderes. Aquest fet augmenta les probabilitats de que es faci un bon 

manteniment i d’aconseguir un bon preu del combustible, entre altres avantatges.
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