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1. Introducció 

En aquest annex es pretén plasmar la metodologia emprada per al dimensionament de 
la instal·lació solar. Es mostra pas a pas el procediment seguit per a aconseguir determinar el 
número de plaques solars a instal·lar a la coberta de l’edifici d’estudi i com s’ha arribat a 
aquesta solució. 

De forma esquemàtica, el procediment emprat és el que es plasma en la Figura A1.1, al 
llarg dels propers capítols s’explicarà, de forma concreta, la obtenció de totes les dades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1.1. Esquema del procediment de càlcul de la instal·lació 
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2. Càlcul de la demanda de ACS 

En aquest apartat es descriurà de forma detallada el procediment que s’ha seguit per a 

realitzar el càlcul de la demanda d’aigua calenta sanitària (ACS), atenent a les diferents 

normatives que són d’aplicació actualment en edificis de nova construcció. 

2.1. Característiques de l’edifici 

L’edifici objecte del present estudi, està situat a la Ronda dels Països Catalans de la 

ciutat de Montgat1. 

 

Figura A2.1. Emplaçament de l’edifici 

L’edifici consta de dos blocs, H e I, on cadascun d’ells consta de dues escales de 12 

vivendes cada una, tres per planta, formant un total de 48 vivendes. Les escales són 

independents entre elles, pel que es projectaran quatre instal·lacions solars per a la producció 

d’aigua calenta sanitària (ACS), una per a cada escala. Atenent a les característiques 

constructives de cada nucli (tipologia de vivendes, coberta,...etc.) es disposarà de quatre 

projectes independents. 

 

                                                 
1 Consultar Annex E, plànol E01 – Situació i emplaçament. 
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2.2. Metodologia d’aplicació segons el CTE 

El Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) [1] especifica els valors de consum unitaris en litres 

ACS/dia i persona, per a una demanda de referència a 60ºC tal i com es mostra en la Taula 

A2.1. 

Criteri de demanda Litres ACS/día a 60ºC
Vivendes unifamiliars 30 per persona
Vivendes multifamiliars 22 per persona
Hospitals i clíniques 55 per llit
Hotel**** 70 per llit
Hotel*** 55 per llit
Hotel/Hostal** 40 per llit
Camping 40 per emplaçament
Hostal/Pensió* 35 per llit
Residència (ancians, estudiants,etc) 55 per llit
Vestuaris/dutxes col·lectives 15 per servei
Escoles 3 per alumne
Quartels 20 per persona
Fàbriques i tallers 15 per persona
Administratius 3 per persona
Gimnasos 20 a 25 per usuari
Bugaderies 3 a 5 per kg de roba
Restaurants 5 a 10 per menjar
Cafeteries 1 per esmorzar  

Taula A2.1. Demanda ACS segons CTE (Font: Código Técnico de la Edificación) 

Al ser el cas d’estudi un bloc de vivendes multifamiliars, el CTE [1] estableix un consum 

de 22 litres de ACS per persona i dia. De la mateixa manera, també estableix el criteri de 

número de persones per vivenda atenent al número de dormitoris de que consti cadascuna tal i 

com es mostra a la Taula A2.2. 

Nº de dormitoris 1 2 3 4 5 6 7 més de 7

Nº de persones 1,5 3 4 6 7 8 9 Nº de dormitoris
 

Taula A2.2. Persones per vivenda segons CTE (Font: Código Técnico de la Edificación) 

Atenent a les característiques de les vivendes de que consta l’edicifi d’estudi2, les dades 

proporcionades per les taules anteriors i mitjançant l’Equació A2.1, s’estableixen els següents 

consums diaris per escales tal i com es mostra a les Taules A2.3, A2.4, A2.5 i A2.6. 

                                                 

2 Consultar Annex E, plànols: E02 – Arquitectura. Distribució planta baixa  i E03 – Arquitectura. Distribució plantes 1, 2 i 3. 
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                                                                     (Eq. A2.1) 

 

Pis 1 PB 3 4 88
Pis 2 PB 2 3 66
Pis 3 PB 3 4 88
Pis 1 P-1 3 4 88
Pis 2 P-1 2 3 66
Pis 3 P-1 3 4 88
Pis 1 P-2 3 4 88
Pis 2 P-2 2 3 66
Pis 3 P-2 3 4 88
Pis 1 P-3 3 4 88
Pis 2 P-3 2 3 66
Pis 3 P-3 3 4 88

968TOTAL NUCLI 1

Demanda 
ACS (l/dia)Nucli 1 nº 

dormitoris nº persones

       

Pis 1 PB 3 4 88
Pis 2 PB 2 3 66
Pis 3 PB 3 4 88
Pis 1 P-1 3 4 88
Pis 2 P-1 2 3 66
Pis 3 P-1 3 4 88
Pis 1 P-2 3 4 88
Pis 2 P-2 2 3 66
Pis 3 P-2 3 4 88
Pis 1 P-3 3 4 88
Pis 2 P-3 2 3 66
Pis 3 P-3 3 4 88

968TOTAL NUCLI 2

Demanda 
ACS (l/dia)Nucli 2 nº 

dormitoris nº persones

 

Taula A2.3. Demanda ACS Nucli 1 segons CTE                     Taula A2.4. Demanda ACS Nucli 2 segonsCTE 

Pis 1 PB 3 4 88
Pis 2 PB 2 3 66
Pis 3 PB 3 4 88
Pis 1 P-1 3 4 88
Pis 2 P-1 2 3 66
Pis 3 P-1 3 4 88
Pis 1 P-2 3 4 88
Pis 2 P-2 2 3 66
Pis 3 P-2 3 4 88
Pis 1 P-3 3 4 88
Pis 2 P-3 2 3 66
Pis 3 P-3 3 4 88

968TOTAL NUCLI 3

Demanda 
ACS (l/dia)Nucli 3 nº 

dormitoris nº persones

        

Pis 1 PB 3 4 88
Pis 2 PB 2 3 66
Pis 3 PB 2 3 66
Pis 1 P-1 3 4 88
Pis 2 P-1 2 3 66
Pis 3 P-1 3 4 88
Pis 1 P-2 3 4 88
Pis 2 P-2 2 3 66
Pis 3 P-2 3 4 88
Pis 1 P-3 3 4 88
Pis 2 P-3 2 3 66
Pis 3 P-3 3 4 88

946TOTAL NUCLI 4

Demanda 
ACS (l/dia)Nucli 4 nº 

dormitoris nº persones

 

Taula A2.5. Demanda ACS Nucli 3 segons CTE                      Taula A2.6. Demanda ACS Nucli 4 segons CTE 

Aquestes demandes es consideren constants al llarg de tots els dies de l’any, ja que al 

tractar-se d’una edificació residencial, es suposa una ocupació del 100% per a tots els mesos 

(a diferència d’instal·lacions que són projectades per a períodes preferentment estivals o caps 

de setmana,..etc on les demandes canvien). 

personadialpersonesnD
CACSACS _/·º

º60
=
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2.3. Metodologia d’aplicació segons el Decret d’Ecoeficiència 

Al igual que en el cas del CTE, el Decret d’Ecoeficiència [2]  en el seu Annex 1, 
estableix un procediment per al càlcul del consum de ACS i proporciona unes dades de 
consum en litres ACS per dia i persona a una temperatura de referència de 60ºC, tal i com es 
mostra en la Taula A2.7. 

Criteris de demanda litres ACS/dia a 60ºC
Habitatges……………………………………………………………….. 28 litres/persona
Hospitals, clíniques…………………………………………………….. 55 litres/persona
Ambulatoris i centres de salut………………………………………… 40 litres/persona
Hotels de 5 estrelles……………………………………………………. 70 litres/persona
Hotels de 4 estrelles……………………………………………………. 55 litres/persona
Hotels de 3 estrelles……………………………………………………. 40 litres/persona
Hotels de 1 i 2 estrelles……………………………………………….. 35 litres/persona
Pensions/hostals……………………………………………………….. 28 litres/persona
Residències (gent gran, estudiants)………………………………….. 40 litres/persona
Albergs…………………………………………………………………… 25 litres/persona
Centres escolars amb dutxes…………………………………………. 20 litres/persona
Centres escolars sense dutxes……………………………………….. 4 litres/persona
Centres de l'Administració pública, bancs i oficines……………….. 2 litres/persona
Vestuaris/dutxes col·lectives (piscines, poliesportius, gimnasos).. 20 litres/persona

 

Taula A2.7. Demanda ACS segons Decret d’Ecoeficiència (Font: Decret d’Ecoeficiència) 

Aquest Decret especifica que, en l’ús d’habitatge, el càlcul del nombre de persones es 

farà utilitzant els valors mínims que es relacionen en la Taula A2.8 [2]. 

Un únic espai 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H 6H 7 H igual o més de 8 
H

Nombre de 
persones 1,5 2 3 4 6 7 8 9 1,3 x n

n=nombre d'habitacions  

Taula A2.8. Persones per vivenda segons Decret d’Ecoeficiència (Font: Decret d’Ecoeficiència) 

Igual que a l’apartat anterior, amb aquestes dades es poden determinar els consums en 

l/dia de cada nucli de vivendes. Els resultats d’aquests càlculs són els que es mostren a les 

taules A2.9, A2.10, A2.11 i A2.12. 
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Pis 1 PB 3 4 112
Pis 2 PB 2 3 84
Pis 3 PB 3 4 112
Pis 1 P-1 3 4 112
Pis 2 P-1 2 3 84
Pis 3 P-1 3 4 112
Pis 1 P-2 3 4 112
Pis 2 P-2 2 3 84
Pis 3 P-2 3 4 112
Pis 1 P-3 3 4 112
Pis 2 P-3 2 3 84
Pis 3 P-3 3 4 112

1232TOTAL NUCLI 1

Demanda 
ACS (l/dia)Nucli 1 nº 

dormitoris nº persones

       

Pis 1 PB 3 4 112
Pis 2 PB 2 3 84
Pis 3 PB 3 4 112
Pis 1 P-1 3 4 112
Pis 2 P-1 2 3 84
Pis 3 P-1 3 4 112
Pis 1 P-2 3 4 112
Pis 2 P-2 2 3 84
Pis 3 P-2 3 4 112
Pis 1 P-3 3 4 112
Pis 2 P-3 2 3 84
Pis 3 P-3 3 4 112

1232TOTAL NUCLI 2

Demanda 
ACS (l/dia)Nucli 2 nº 

dormitoris nº persones

 
Taula A2.9. Demanda ACS Nucli 1 segons                       Taula A2.10. Demanda ACS Nucli 2 segons  

Decret d’Ecoeficiència                                                          Decret d’Ecoeficiència 

 

Pis 1 PB 3 4 112
Pis 2 PB 2 3 84
Pis 3 PB 3 4 112
Pis 1 P-1 3 4 112
Pis 2 P-1 2 3 84
Pis 3 P-1 3 4 112
Pis 1 P-2 3 4 112
Pis 2 P-2 2 3 84
Pis 3 P-2 3 4 112
Pis 1 P-3 3 4 112
Pis 2 P-3 2 3 84
Pis 3 P-3 3 4 112

1232TOTAL NUCLI 3

Demanda 
ACS (l/dia)Nucli 3 nº 

dormitoris nº persones

        

Pis 1 PB 3 4 112
Pis 2 PB 2 3 84
Pis 3 PB 2 3 84
Pis 1 P-1 3 4 112
Pis 2 P-1 2 3 84
Pis 3 P-1 3 4 112
Pis 1 P-2 3 4 112
Pis 2 P-2 2 3 84
Pis 3 P-2 3 4 112
Pis 1 P-3 3 4 112
Pis 2 P-3 2 3 84
Pis 3 P-3 3 4 112

1204TOTAL NUCLI 4

Demanda 
ACS (l/dia)Nucli 4 nº 

dormitoris nº persones

 

 
Taula A2.11. Demanda ACS Nucli 3 segons                       Taula A2.12. Demanda ACS Nucli 4 segons  

Decret d’Ecoeficiència                                                          Decret d’Ecoeficiència 

 

Aquests valors de demanda, es mantenen constants per a tots els dies de l’any. 
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2.4. Metodologia d’aplicació segons l’Ordenança Solar de Montgat 

L’Ordenança Solar de Montgat [3] en el seu article número 9 (Requisits de les 
instal·lacions i normativa aplicable) defineix en el seu primer punt: “Les instal·lacions solars han 
de proporcionar una aportació mínima d’energia solar del 60%”. En cap moment però, a 
diferència del CTE i del Decret d’Ecoeficiència, menciona quina és la temperatura de referència 
de l’aigua (60ºC en els casos anteriors), ni quina és la demanda mínima de ACS per persona 
(22 lACS/persona_dia i 28 lACS/persona_dia respectivament),...etc. Per aquest motiu i, tenint en 
compte que Montgat pertany a l’àrea metropolitana de Barcelona, adoptarem com a vàlida 
l’Ordenança Solar de Barcelona on, entre d’altres dades, estableix que la cobertura solar 
mínima haurà de ser del 60% igual que a Montgat. 

Aquesta Ordenança estableix, en el seu article número 9 [4], que al projecte es 
considerarà un consum mínim d’aigua calenta a una temperatura de 45ºC o superior, de 140 
litres per habitatge tipus i dia (mitjana anual, a partir d’un consum de 35 litres/habitant/dia)[4]. 
Un habitatge tipus és aquell correspon a un programa funcional de quatre persones. 

A efectes de dimensionat i tenint en compte que només hi ha habitatges de dues i tres 
habitacions, la classificació del CTE tant com la del Decret d’Ecoeficiència coincideixen en el 
número de persones per habitatge (segons el criteri de nombre de dormitoris), per tant 
qualsevol dels dos és vàlid.  

Per altra banda, l’Ordenança especifica que per a instal·lacions col·lectives en edificis 
d’habitatges, el consum d’aigua calenta sanitària a efectes del dimensionament de la instal·lació 
solar es calcularà d’acord amb la Equació A2.2 [4].   

         (Eq. A2.2) 

On: 
C: és el consum de ACS, expressat en l/dia, corresponent a tot l’edifici 
d’habitatges. 

iCΣ : és la suma dels consums Ci de tots els habitatges de l’edifici. 

f: és un factor de reducció que es determina en funció del nombre d’habitatges 
de l’edifici (n) segons: 

  f=1   si n≤10 habitatges 
  f=1,2-(0,02xn)  si 10<n<25 habitatges 
  f=0,7   si n≥25´habitages 

En el cas que ens ocupa el número d’habitatges de cada nucli és 12, pel que f prendrà 
el valor de 0,96. 

iCfC Σ= ·
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Així doncs,aplicant aquesta metodologia, s’obtenen els resultats de demanda diària de 
ACS que es mostren a les taules A2.13, A2.14, A2.15 i A2.16. 

 

Pis 1 PB 3 4 0,96 134,4
Pis 2 PB 2 3 0,96 100,8
Pis 3 PB 3 4 0,96 134,4
Pis 1 P-1 3 4 0,96 134,4
Pis 2 P-1 2 3 0,96 100,8
Pis 3 P-1 3 4 0,96 134,4
Pis 1 P-2 3 4 0,96 134,4
Pis 2 P-2 2 3 0,96 100,8
Pis 3 P-2 3 4 0,96 134,4
Pis 1 P-3 3 4 0,96 134,4
Pis 2 P-3 2 3 0,96 100,8
Pis 3 P-3 3 4 0,96 134,4

1478,4

Demanda 
ACS (l/dia)Nucli 1 nº 

dormitoris nº persones f

TOTAL NUCLI 1         

Taula A2.13. Demanda ACS Nucli 1 segons Ordenança Solar 

 

Pis 1 PB 3 4 0,96 134,4
Pis 2 PB 2 3 0,96 100,8
Pis 3 PB 3 4 0,96 134,4
Pis 1 P-1 3 4 0,96 134,4
Pis 2 P-1 2 3 0,96 100,8
Pis 3 P-1 3 4 0,96 134,4
Pis 1 P-2 3 4 0,96 134,4
Pis 2 P-2 2 3 0,96 100,8
Pis 3 P-2 3 4 0,96 134,4
Pis 1 P-3 3 4 0,96 134,4
Pis 2 P-3 2 3 0,96 100,8
Pis 3 P-3 3 4 0,96 134,4

1478,4

Demanda 
ACS (l/dia)Nucli 2 nº 

dormitoris nº persones f

TOTAL NUCLI 2  

Taula A2.14. Demanda ACS Nucli 2 segons Ordenança Solar 
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Pis 1 PB 3 4 0,96 134,4
Pis 2 PB 2 3 0,96 100,8
Pis 3 PB 3 4 0,96 134,4
Pis 1 P-1 3 4 0,96 134,4
Pis 2 P-1 2 3 0,96 100,8
Pis 3 P-1 3 4 0,96 134,4
Pis 1 P-2 3 4 0,96 134,4
Pis 2 P-2 2 3 0,96 100,8
Pis 3 P-2 3 4 0,96 134,4
Pis 1 P-3 3 4 0,96 134,4
Pis 2 P-3 2 3 0,96 100,8
Pis 3 P-3 3 4 0,96 134,4

1478,4TOTAL NUCLI 3

Demanda 
ACS (l/dia)Nucli 3 nº 

dormitoris nº persones f

       

Taula A2.15. Demanda ACS Nucli 3 segons Ordenança Solar 

 

 

Pis 1 PB 3 4 0,96 134,4
Pis 2 PB 2 3 0,96 100,8
Pis 3 PB 2 3 0,96 100,8
Pis 1 P-1 3 4 0,96 134,4
Pis 2 P-1 2 3 0,96 100,8
Pis 3 P-1 3 4 0,96 134,4
Pis 1 P-2 3 4 0,96 134,4
Pis 2 P-2 2 3 0,96 100,8
Pis 3 P-2 3 4 0,96 134,4
Pis 1 P-3 3 4 0,96 134,4
Pis 2 P-3 2 3 0,96 100,8
Pis 3 P-3 3 4 0,96 134,4

1444,8TOTAL NUCLI 4

Demanda 
ACS (l/dia)Nucli 4 nº 

dormitoris nº persones f

 

Taula A2.16. Demanda ACS Nucli 4 segons Ordenança Solar 

 

Al igual que als apartats anteriors, aquests valors de demanda es mantenen constants 

per a tots els dies de l’any. 
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3. Contribució mínima de ACS 

La contribució mínima de ACS és el percentatge (%) mínim de la demanda de ACS que 
ha de ser coberta per la instal·lació solar. Segons la normativa de consulta i/o aplicació, aquest 
tant per cent ve definit segons la situació geogràfica de la instal·lació o bé imposat per 
normativa tal i com es pot veure en els pròxims apartats. 

3.1. Contribució mínima segons el CTE 

El CTE, en el punt 2.1 [5], estableix la contribució solar mínima exigida en cada cas en 
funció de la zona climàtica on s’hagi emplaçat la instal·lació,així com del tipus de font 
energètica utilitzada en el sistema convencional de recolzament.  

3.1.1. Font energètica de recolzament 

La font energètica  de recolzament és aquella de la que s’extraurà l’energia necessària 
per a escalfar l’aigua calenta en el cas que sigui insuficient l’energia proporcionada per la 
instal·lació solar. En aquest aspecte el CTE realitza dues classificacions [5]: 

a) Cas general: suposant que la font energètica de recolzament sigui gasoil, propà, gas 
natural o altres. 

b) Efecte Joule: suposant que la font energètica de recolzament sigui electricitat mitjançant 
efecte Joule. 

En el cas concret de l’edifici d’estudi, aquesta font energètica és gas natural pel que ens 
trobem en el supòsit de l’apartat a). 

3.1.2. Zona Climàtica 

El CTE estableix una classificació de zones climàtiques en tot l’Estat [6] tenint en 
compte la radiació solar global mitja diària anual sobre una superfície horitzontal. En la Figura 
A3.1 es poden veure els límits de les zones homogènies a efectes d’aquesta exigència, 
aquests límits han estat marcats prenent els intervals que es relacionen a la Taula A3.1. 
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Figura A3.1. Zones Climàtiques segons CTE (Font: IDAE) 

 

Zona climàtica MJ/m2 kWh/m2
I H < 13,7 H < 3,8
II 13,7 ≤ H < 15,1 3,8 ≤ H < 4,2
III 15,1 ≤ H < 16,6 4,2 ≤ H < 4,6
IV 16,6 ≤ H <18,0 4,6 ≤ H < 5,0
V H ≥ 18,0 H ≥ 5,0  

Taula A3.1. Radiació solar Global segons CTE (Font: CTE) 

 

El mapa de la Figura A3.1 està també classificat per províncies. En la Figura A3.2 es 

pot veure la classificació de la província de Barcelona, on la zona del Maresme està 

classificada segons com a zona climàtica II. 
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Figura A3.2. Zona Climàtica Montgat (Font: CTE) 

En aquest punt, ja es pot determinar la contribució mínima de ACS que estableix el CTE 

per el cas concret de Montgat, ja que es disposa de tota la informació necessària que es detalla 

a continuació a mode de recordatori: 

• Demanda total de ACS:  

o Nuclis 1, 2 i 3: 968 l/dia 

o Nucli 4: 946 l/dia 

• Font energètica de recolzament: gas natural (cas general) 

• Zona climàtica: II 

Amb totes aquestes dades i consultant la Taula A3.2 es dedueix que la contribució 
solar mínima exigida pel CTE [5] per aquesta instal·lació concreta és del 30% per a cada un 

dels quatre nuclis en que està dividit l’edifici. 

I II III IV V
50 - 5.000 30 30 50 60 70

5.000 - 6.000 30 30 55 65 70
6.000 - 7.000 30 35 61 70 70
7.000 - 8.000 30 45 63 70 70
8.000 - 9.000 30 52 65 70 70
9.000 - 10.000 30 55 70 70 70

10.000 - 12.500 30 65 70 70 70
12.500 - 15.000 30 70 70 70 70
15.000 - 17.500 35 70 70 70 70
17.500 - 20.000 45 70 70 70 70

> 20.000 52 70 70 70 70

Demanda total de ACS de
l'edifici (l/dia)

Zona climàtica

 

Taula A3.2. Contribució mínima en %. Cas general. (Font: CTE) 
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3.2. Contribució mínima segons el Decret d’Ecoeficiència 

El Decret d’Ecoeficiència també disposa, en el seus annexes II i III [7], d’un mapa on hi 

apareix la classificació de les diferents zones climàtiques de Catalunya (Figura A3.3). De la 

mateixa manera que en el CTE, aquesta classificació s’ha realitzat atenent a la radiació solar 

global mitja diària anual sobre una superfície horitzontal. 

 

Figura A3.3. Classificació zones climàtiques de Catalunya (Font: Decret d’Ecoeficiència) 

Com es pot veure en la Figura A3.3, Montgat (ubicada en la zona del Maresme) pertany 

a la zona climàtica III. Amb questa dada i juntament amb la demanda diària dels diferents nuclis 

en que es divideix l’edifici (Nuclis 1,2 i 3: 1232 l/dia i nucli 4: 1204 l/dia), ja es pot determinar la 

contribució solar mínima exigida per aquest Decret, consultant la taula que apareix en el 

seu Annex 2 (Taula A3.3) [2], que és del 50%. 
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Demanda total de 
ACS de l'edifici

(l/dia) II III IV
50 a 5.000 litres 40% 50% 60%
5.001 a 6.000 litres 40% 55% 65%
6.001 a 7.000 litres 40% 65% 70%
7.001 a 8.000 litres 45% 65% 70%
8.001 a 9.000 litres 55% 65% 70%
9.001 a 10.000 litres 55% 70% 70%
10.001 a 12.500 litres 65% 70% 70%
> 12.500 litres 70% 70% 70%

Zones climàtiques (en finció de la irradiació 
global diària, mitjana anual)

 

Taula A3.3. Contribució solar mínima (Font: Decret d’Ecoeficiència) 

3.3. Contribució mínima segons Ordenança Solar 

L’Ordenança Solar de Barcelona especifica en el seu article 8 [4], que la fracció 

percentual de la demanda energètica total anual, per a aigua calenta sanitària, a cobrir amb la 

instal·lació de captadors solars de baixa temperatura serà del 60%. En aquest cas la imposició 

de contribució mínima està establerta per normativa. 
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4. Càlcul de la Demanda Energètica Anual 

Un cop conegudes totes les dades calculades als apartats anteriors, ja es pot trobar la 
demanda energètica necessària per a preparar l’aigua calenta sanitària, mes a mes, mitjançant 
l’equació A4.1 [8]. 

              (Eq. A4.1) 

On: 
QACS : energia necessària per unitat de temps de demanda per a preparar ACS 
(kJ/mes). 
Ce :  calor específic de l’aigua (4,187 kJ/kg·ºC) 
CACS : consum diari de ACS (kg/dia) (densitat de l’aigua 1kg/l). 
a
ACSt  : temperatura de preparació del ACS (ºC) 
a
xarxat  : temperatura mitja de l’aigua de la xarxa del mes estudiat (ºC). 

n : número de dies del mes d’estudi 

En els següents apartats s’explica la metodologia per a obtenir totes aquestes dades. 

4.1. Temperatura de referència del ACS 

La temperatura de referència o de preparació del ACS és la temperatura fins la que es 
vol escalfar l’aigua provinent de la xarxa pública de subministrament, la temperatura final. 
Aquesta temperatura és especificada en cadascuna de les normatives aplicables: 

• CTE: estableix com a temperatura de referència 60ºC. 

• Decret d’Ecoeficiència: temperatura de referència 60ºC. 

• Ordenança Solar: estableix com a temperatura mínima de l’aigua calenta 45ºC. 

4.2. Temperatura de l’aigua de la xarxa 

La demanda energètica és funció de l’increment de temperatura (∆t), entre la 
temperatura de l’aigua de la xarxa de subministrament i la temperatura final de servei. Els 
valors de la temperatura mitja de l’aigua de la xarxa són dades que estan tabulades 
normalment per capitals de província. Per al càlcul de la temperatura de l’aigua de la xarxa de 
subministrament de Montgat s’ha aplicat la norma UNE 94002:2005, que determina la 
temperatura de l’aigua en funció de l’alçada de la ciutat. 

nttCCQ a
xarxa

a
ACSACSeACS )··(· −=
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4.2.1. Norma UNE 94002:2005 

La norma UNE 94002 en el seu apartat 6.4 [9] estableix la temperatura diària mitja 
mensual de l’aigua freda per a les capitals de província, tal i com es mostra en la Taula A4.1. 

 
Altura de 

referencia (m)
Ene. (ºC) Feb. (ºC) Mar. (ºC) Abr. (ºC) May.  (ºC) Jun. (ºC) Jul. (ºC) Ago. (ºC) Sep. (ºC) Oct. (ºC) Nov. (ºC) Dic. (ºC)

A Coruña 5 10 10 11 12 13 14 16 16 15 14 12 11

Albacete 686 7 8 9 11 14 17 19 19 17 13 9 7

Alicante 3 11 12 13 14 16 18 20 21 19 17 14 12

Almería 16 12 12 13 14 16 18 20 21 19 17 14 12

Àvila 1128 6 6 7 9 11 14 17 16 14 11 8 6

Badajoz 186 9 10 11 13 15 18 20 20 18 15 12 9

Barcelona 18 9 10 11 12 14 17 19 19 17 15 12 10

Bilbao 19 9 10 10 11 13 15 17 17 16 14 11 10

Burgos 860 5 6 7 9 11 13 16 16 14 11 7 6

Cáceres 439 9 10 11 12 14 18 21 20 19 25 11 9

Cádiz 4 12 12 13 14 16 18 19 20 19 17 14 12

 
Taula A4.1.Alçada de referència i temperatura mitja diària mensual d’aigua freda per a capitals de província  

(Font: AENOR) 

Per a les localitats que no són capital de província, aquesta norma estableix la correcció 

que resulta d’aplicar l’Equació A4.2. És a dir, per a qualsevol localitat Y que no sigui capital de 

província, la temperatura de l’aigua freda mitja mensual (TAFY) s’obté a partir de la temperatura 

d’aigua freda diària mensual de la seva capital de província (TAFCP). 

            (Eq. A4.2) 

On: 
∆z: és la diferència d’alçada en metres entre l’alçada de la localitat Y i l’alçada 
de referència de la capital de província d’aquesta localitat. El criteri de signes és 
tal que si Y es troba a major alçada que la seva capital de província, ∆z és 
positiu. 
B: és una constant que pren els següents valors: 

B = 0,0066 per als mesos des d’octubre a març. 
B = 0,0033 per als mesos des d’abril a setembre. 

Tal i com es mostra en la Figura A4.1, l’alçada de la ciutat de Montgat és de 20 metres 

sobre el nivell del mar, per tant la diferència d’alçada respecte a Barcelona serà de ∆z = 2m. 

zBTT AFCPAFY ∆−= ·
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Figura A4.1. Ubicació i alçada de la ciutat de Montgat (Font: Wikipedia) 

Per tant, amb les dades de la Taula A4.1 i l’Equació A4.2, s’obté que la temperatura de 

l’aigua de la xarxa de Montgat per als diferents mesos de l’any és la de la taula A4.2. 

gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre
Temp. (ºC) 8,99 9,99 10,99 11,99 13,99 16,99 18,99 18,99 16,99 14,99 11,99 9,99

 

Taula A4.2. Temperatura mitja mensual aigua de la xarxa de Montgat en (ºC) 

4.3. Necessitats energètiques anuals segons CTE 

Si es resumeix tota la informació calculada anteriorment s’obté la Taula A4.3 vàlida per 

als nuclis 1,2 i 3, i la Taula A4.4 vàlida per al nucli 4. La demanda energètica anual és de 

19.000,33 kWh anuals per als nuclis 1,2 i 3, i de 18.568,50 kWh anuals per al nucli 4. 

Mes nº dies 
mes

Unitat de 
consum (nº 
persones)

Unitat de 
demanda 
(kg/día)

Tª ACS 
(ºc)

Tª 
XARXA 

(ºC)

Necessitats 
energètiques Q 

acs (kJ/mes)

Necessitats 
energètiques Q 
acs (kWh/mes)

Gener 31 44 968,00 60,00 8,99 6.409.476,79 1.780,41
Febrer 28 44 968,00 60,00 9,99 5.675.720,39 1.576,59
Març 31 44 968,00 60,00 10,99 6.158.189,80 1.710,61
Abril 30 44 968,00 60,00 11,99 5.837.145,54 1.621,43
Maig 31 44 968,00 60,00 13,99 5.780.430,06 1.605,68
Juny 30 44 968,00 60,00 16,99 5.229.193,14 1.452,55
Juliol 31 44 968,00 60,00 18,99 5.152.212,58 1.431,17
Agost 31 44 968,00 60,00 18,99 5.152.212,58 1.431,17

Setembre 30 44 968,00 60,00 16,99 5.229.193,14 1.452,55
Ocubre 31 44 968,00 60,00 14,99 5.655.615,81 1.571,00

Novembre 30 44 968,00 60,00 11,99 5.837.948,03 1.621,65
Desembre 31 44 968,00 60,00 9,99 6.283.833,29 1.745,51

19.000,33

Nuclis 1, 2 i 3

Total anual (kWh):  

Taula A4.3. Necessitats energètiques anuals nuclis 1, 2 i 3 segons CTE 
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Mes nº dies 
mes

Unitat de 
consum (nº 
persones)

Unitat de 
demanda 
(kg/día)

Tª ACS 
(ºc)

Tª 
XARXA 

(ºC)

Necessitats 
energètiques Q 

acs (kJ/mes)

Necessitats 
energètiques Q 
acs (kWh/mes)

Gener 31 43 946,00 60,00 8,99 6.263.806,86 1.739,95
Febrer 28 43 946,00 60,00 9,99 5.546.726,75 1.540,76
Març 31 43 946,00 60,00 10,99 6.018.230,94 1.671,73
Abril 30 43 946,00 60,00 11,99 5.704.483,14 1.584,58
Maig 31 43 946,00 60,00 13,99 5.649.056,65 1.569,18
Juny 30 43 946,00 60,00 16,99 5.110.347,84 1.419,54
Juliol 31 43 946,00 60,00 18,99 5.035.116,84 1.398,64
Agost 31 43 946,00 60,00 18,99 5.035.116,84 1.398,64

Setembre 30 43 946,00 60,00 16,99 5.110.347,84 1.419,54
Ocubre 31 43 946,00 60,00 14,99 5.527.079,09 1.535,30

Novembre 30 43 946,00 60,00 11,99 5.705.267,40 1.584,80
Desembre 31 43 946,00 60,00 9,99 6.141.018,90 1.705,84

18.568,50

Nucli 4

Total anual (kWh):  

Taula A4.4. Necessitats energètiques anuals nucli 4 segons CTE 

4.4. Necessitats energètiques segons Decret d’Ecoeficiència 

A les Taules A4.5 i A4.6 es pot veure que les necessitats energètiques anuals segons el 

Decret d’Ecoeficiència són 24.182,23 kWh per als nuclis 1, 2 i 3, i de 23.632,64 kWh per al nucli 

4. 

Mes nº dies 
mes

Unitat de 
consum (nº 
persones)

Unitat de 
demanda 
(kg/día)

Tª ACS 
(ºc)

Tª 
XARXA 

(ºC)

Necessitats 
energètiques Q 

acs (kJ/mes)

Necessitats 
energètiques Q 
acs (kWh/mes)

Gener 31 44 1.232,00 60,00 8,99 8.157.515,91 2.265,98
Febrer 28 44 1.232,00 60,00 9,99 7.223.644,14 2.006,57
Març 31 44 1.232,00 60,00 10,99 7.837.696,11 2.177,14
Abril 30 44 1.232,00 60,00 11,99 7.429.094,32 2.063,64
Maig 31 44 1.232,00 60,00 13,99 7.356.910,99 2.043,59
Juny 30 44 1.232,00 60,00 16,99 6.655.336,72 1.848,70
Juliol 31 44 1.232,00 60,00 18,99 6.557.361,47 1.821,49
Agost 31 44 1.232,00 60,00 18,99 6.557.361,47 1.821,49

Setembre 30 44 1.232,00 60,00 16,99 6.655.336,72 1.848,70
Ocubre 31 44 1.232,00 60,00 14,99 7.198.056,49 1.999,46

Novembre 30 44 1.232,00 60,00 11,99 7.430.115,68 2.063,92
Desembre 31 44 1.232,00 60,00 9,99 7.997.606,01 2.221,56

24.182,23

Nuclis 1, 2 i 3

Total anual (kWh):  

Taula A4.5. Necessitats energètiques anuals nuclis 1, 2 i 3 segons el Decret d’Ecoeficiència 
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Mes nº dies 
mes

Unitat de 
consum (nº 
persones)

Unitat de 
demanda 
(kg/día)

Tª ACS 
(ºc)

Tª 
XARXA 

(ºC)

Necessitats 
energètiques Q 

acs (kJ/mes)

Necessitats 
energètiques Q 
acs (kWh/mes)

Gener 31 43 1.204,00 60,00 8,99 7.972.117,83 2.214,48
Febrer 28 43 1.204,00 60,00 9,99 7.059.470,41 1.960,96
Març 31 43 1.204,00 60,00 10,99 7.659.566,65 2.127,66
Abril 30 43 1.204,00 60,00 11,99 7.260.251,27 2.016,74
Maig 31 43 1.204,00 60,00 13,99 7.189.708,47 1.997,14
Juny 30 43 1.204,00 60,00 16,99 6.504.079,07 1.806,69
Juliol 31 43 1.204,00 60,00 18,99 6.408.330,53 1.780,09
Agost 31 43 1.204,00 60,00 18,99 6.408.330,53 1.780,09

Setembre 30 43 1.204,00 60,00 16,99 6.504.079,07 1.806,69
Ocubre 31 43 1.204,00 60,00 14,99 7.034.464,30 1.954,02

Novembre 30 43 1.204,00 60,00 11,99 7.261.249,41 2.017,01
Desembre 31 43 1.204,00 60,00 9,99 7.815.842,24 2.171,07

23.632,64

Nucli 4

Total anual (kWh):  

Taula A4.6. Necessitats energètiques anuals nucli 4 segons el Decret d’Ecoeficiència 

 

4.5. Necessitats energètiques segons Ordenança Solar 

A les Taules A4.7 i A4.8 es pot veure que les necessitats energètiques anuals segons 

l’Ordenança Solar són 19.604,63 kWh per als nuclis 1, 2 i 3, i de 19.159,07 kWh per al nucli 4. 

 

Mes nº dies 
mes

Unitat de 
consum (nº 
persones)

Unitat de 
demanda 
(kg/día)

Tª ACS 
(ºc)

Tª 
XARXA 

(ºC)

Necessitats 
energètiques Q 

acs (kJ/mes)

Necessitats 
energètiques Q 
acs (kWh/mes)

Gener 31 44 1.478,40 60,00 8,99 6.910.640,83 1.919,62
Febrer 28 44 1.478,40 60,00 9,99 6.068.547,43 1.685,71
Març 31 44 1.478,40 60,00 10,99 6.526.857,06 1.813,02
Abril 30 44 1.478,40 60,00 11,99 6.129.385,82 1.702,61
Maig 31 44 1.478,40 60,00 13,99 5.949.914,92 1.652,75
Juny 30 44 1.478,40 60,00 16,99 5.200.876,70 1.444,69
Juliol 31 44 1.478,40 60,00 18,99 4.990.455,49 1.386,24
Agost 31 44 1.478,40 60,00 18,99 4.990.455,49 1.386,24

Setembre 30 44 1.478,40 60,00 16,99 5.200.876,70 1.444,69
Ocubre 31 44 1.478,40 60,00 14,99 5.759.289,52 1.599,80

Novembre 30 44 1.478,40 60,00 11,99 6.130.611,46 1.702,95
Desembre 31 44 1.478,40 60,00 9,99 6.718.748,94 1.866,32

19.604,63

Nuclis 1, 2 i 3

Total anual (kWh):  

 Taula A4.7. Necessitats energètiques anuals nuclis 1, 2 i 3 segons l’Ordenança Solar 
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Mes nº dies 
mes

Unitat de 
consum (nº 
persones)

Unitat de 
demanda 
(kg/día)

Tª ACS 
(ºc)

Tª 
XARXA 

(ºC)

Necessitats 
energètiques Q 

acs (kJ/mes)

Necessitats 
energètiques Q 
acs (kWh/mes)

Gener 31 43 1.444,80 60,00 8,99 6.753.580,81 1.875,99
Febrer 28 43 1.444,80 60,00 9,99 5.930.625,90 1.647,40
Març 31 43 1.444,80 60,00 10,99 6.378.519,40 1.771,81
Abril 30 43 1.444,80 60,00 11,99 5.990.081,60 1.663,91
Maig 31 43 1.444,80 60,00 13,99 5.814.689,58 1.615,19
Juny 30 43 1.444,80 60,00 16,99 5.082.674,96 1.411,85
Juliol 31 43 1.444,80 60,00 18,99 4.877.036,05 1.354,73
Agost 31 43 1.444,80 60,00 18,99 4.877.036,05 1.354,73

Setembre 30 43 1.444,80 60,00 16,99 5.082.674,96 1.411,85
Ocubre 31 43 1.444,80 60,00 14,99 5.628.396,57 1.563,44

Novembre 30 43 1.444,80 60,00 11,99 5.991.279,38 1.664,24
Desembre 31 43 1.444,80 60,00 9,99 6.566.050,10 1.823,90

19.159,07

Nucli 4

Total anual (kWh):  

 Taula A4.8. Necessitats energètiques anuals nucli 4 segons l’Ordenança Solar 
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5. Normativa més restrictiva 

Arribats en aquest punt, només queda determinar quina de les tres normatives 

d’aplicació a aquest projecte és la més restrictiva per a poder procedir amb el dimensionat de la 

instal·lació solar. A la Taula A5.1 es mostra la comparativa dels resultats obtinguts i com a 

conclusió s’extreu que el Decret d’Ecoeficiència és el més restrictiu, ja que la demanda anual a 

cobrir per la instal·lació és la més elevada. 

Taula A5.1. Comparativa de resultats de les diferents normatives 

A partir d’ara, tots els càlculs es realitzaran d’acord amb les dades obtingudes d’aplicar 

el Decret d’Ecoeficiència. 

 

Necessitats 
energètiques 
anuals (kWh)

Contribució 
mínima anual 

(%)

Necessitats a 
cobrir per la 
instal·lació 

(kWh)

Necessitats 
energètiques 
anuals (kWh)

Contribució 
mínima anual 

(%)

Necessitats a 
cobrir per la 
instal·lació 

(kWh)

CTE 19.000,33 30 5.700,10 CTE 18.568,50 30 5.570,55
Decret. Ecoef. 24.182,23 50 12.091,12 Decret. Ecoef. 23.632,64 50 11.816,32

Ordenança 19.604,63 60 11.762,78 Ordenança 19.159,07 60 11.495,44

Nuclis 1, 2 i 3 Nucli 4
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6. Càlcul de l’energia incident sobre una superfície inclinada 
(RI) 

La mitjana de l’energia incident en un dia de cada més sobre cada m2 de superfície 

horitzontal de captació (H), es pot conèixer a través de les diferents taules que diferents 

Organismes posen a disposició dels projectistes. El problema és que les plaques no estan en 

posició horitzontal, sinó que estan inclinades un angle β respecte a aquesta. Per a aquest motiu 

s’utilitza un factor de correcció K, que també està tabulat en funció de la latitud del lloc 

d’emplaçament de la instal·lació i de l’angle d’inclinació β abans mencionat. A l’Equació A6.1 es 

pot veure com aplicar aquesta correcció. 

          (Eq. A6.1) 

Un altre factor a tenir en compte, és l’efecte de la regulació del sistema; és a dir, s’ha de 

considerar un llindar d’energia necessària per a que aquesta ordeni procedir a l’intercanvi de 

l’energia captada pel camp solar a l’acumulador. Donat que existeix un cicle d’histèresi en la 

regulació, per a que no s’estigui donant l’ordre d’arrencada i parada constantment, es 

produeixen petites pèrdues ja que no tota l’energia captada en tot moment s’intercanvia[8]. 

Es pot considerar que quan la intensitat de la radiació incident està per sota de 

200W/m2 (agafant aquest valor com a mitjana anual, corresponent a situacions de primera hora 

del matí i última de la tarda), no es produeix intercanvi, pel que aquesta energia no s’aprofita. 

Aquesta reducció d’energia útil es pot estimar en un 6%, pel que es pot considerar un 

factor de 0,94 que multiplicant a RI ens ofereix un valor més real de l’energia útil o aprofitable. 

L’aplicació d’aquest factor és opcional i és un criteri a prendre pel projectista. En aquest 

projecte concret es té en compte ja que d’aquesta manera, és més fidel a la realitat. 

També s’ha de tenir en compte la posició dels captadors. En el cas que aquests estiguin 

desorientats respecte al sud geogràfic un angle α, i estiguin inclinats un angle β diferent de 

l’òptim (els òptims es descriuen en l’apartat 5.1 de pèrdues per orientació i inclinació), això 

produeix també unes pèrdues de radiació en el pla de captació, pel que s’utilitza un factor de 

correcció FI que les quantifica. 

KHRI ·=
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Per últim, si existeixen ombres sobre els panells solars (provocades per edificis propers 

o elements de coberta com poden ser xemeneies, badalots,...etc.), aquestes també s’han 

d’avaluar, pel que apareixerà un altre factor de correcció FS que les quantifiqui. 

Com a conseqüència de l’aplicació de tots aquests factors correctors, la expressió de 

l’energia incident sobre una superfície inclinada és la que es representa en l’Equació A6.2. 

          (Eq. A6.2) 

 De la mateixa manera que per a les necessitats energètiques, s’elabora una taula amb 

les dades mensuals i anuals de radiació disponible en el pla horitzontal i els possibles 

coeficients que li siguin d’aplicació en cada cas, coneixent d’aquesta manera la quantitat 

d’energia disponible per a cada m2 de captador solar i mes. 

La radiació disponible en pla horitzontal per m2 i dia per a la zona de Montgat, és la que 

es mostra en la Taula A6.1 (es pren la radiació de la capital de província, Barcelona, ja que són 

les úniques que estan tabulades), aquestes dades s’obtenen de l’annex X del Pliego de 

Condiciones Técnicas de Instalaciones de Baja Temperatura publicat per l’IDAE [10]. 

Gen Feb Mar Abr Mai Juny Jul Ago Set Oct Nov Des ANY
1 ÁLAVA 4,6 6,9 11,2 13 14,8 16,6 18,1 17,3 14,3 9,5 5,5 4,1 11,3
2 ALBACETE 6,7 10,5 15 19,2 21,2 25,1 26,7 23,2 18,8 12,4 8,4 6,4 16,1
3 ALICANTE 8,5 12 16,3 18,9 23,1 24,8 25,8 22,5 18,3 13,6 9,8 7,6 16,8
4 ALMERÍA 8,9 12,2 16,4 19,6 23,1 24,6 25,3 22,5 18,5 13,9 10 8 16,9
5 ASTURIAS 5,3 7,7 10,6 12,2 15 15,2 16,8 14,8 12,4 9,8 5,9 4,6 10,9
6 ÁVILA 6 9,1 13,5 17,7 19,4 22,3 26,3 25,3 18,8 11,2 6,9 5,2 15,1
7 BADAJOZ 6,5 10 13,6 18,7 21,8 24,6 25,9 23,8 17,9 12,3 8,2 6,2 15,8
8 BALEARES 7,2 10,7 14,4 16,2 21 22,7 24,2 20,6 16,4 12,1 8,5 6,5 15
9 BARCELONA 6,5 9,5 12,9 16,1 18,6 20,3 21,6 18,1 14,6 10,8 7,2 5,8 13,5

10 BURGOS 5,1 7,9 12,4 16 18,7 21,5 23 20,7 16,7 10,1 6,5 4,5 13,6
11 CÁCERES 6,8 10 14,7 19,6 22,1 25,1 28,1 25,4 19,7 12,7 8,9 6,6 16,6

Energia en MJ que incideix sobre 1m2 de superfície horitzontal en un día mig de cada mes (Font: 
CENSOLAR)

 

Taula A6.1. Energia incident sobre 1m2 de superfície horitzontal (H) (Font: IDAE) 

6.1. Pèrdues per orientació i inclinació (FI)  

No sempre és possible implantar els captadors solars amb una adequada orientació i 

inclinació, ja sigui per motius d’integració arquitectònica, disponibilitat d’espai,...etc. Quan això 

passa, existeix una reducció de les prestacions de la instal·lació respecte a la mateixa 

instal·lació orientada en condicions òptimes. 

Les pèrdues per aquest concepte es calcularan en funció de: 

FSFIKHRI ··94,0··=
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a) Angle d’inclinació β, definit com l’angle que forma la superfície de mòduls amb el pla 

horitzontal. El seu valor és 0º per a mòduls horitzontals i 90º per a mòduls verticals. 

b) Angle d’azimut α, definit com l’angle entre la projecció sobre el pla horitzontal de la 

normal de la superfície del mòdul i el meridià del lloc. Valors típics són 0º per a mòduls 

orientats al sud, -90º per a mòduls orientats a l’est i 90º per a mòduls orientats a l’oest. 

A la Figura A6.1  es pot veure de forma gràfica aquestes definicions. 

 

Figura A6.1. Orientació i inclinació dels mòduls (Font: CTE) 

En funció de la inclinació i la orientació real dels captadors es tindrà un percentatge de 

pèrdues. Aquest tant per cent pot calcular-se a partir de les Equacions A6.3 i A6.4. 

• ]·10·5,3)·(10·2,1·[100(%) 2524 αββ −− +−= optPèrdues  per a 15º<β<90º      (Eq. A6.3) 

• ])·(10·2,1·[100(%) 24
optPèrdues ββ −= −  per a β<15º        (Eq. A6.4) 

On: 
α: orientació o azimut dels captadors. 
β: inclinació real dels captadors. 
βopt: inclinació òptima en funció del lloc i del període d’utilització dels captadors. 

El criteri més adequat per a la implantació dels captadors és el següent: 

• Orientació: Sud geogràfic, és a dir, α = 0º. 

• Inclinació: En funció del període preferent d’utilització i la latitud φ: 

 Si la utilització és preferentment a l’estiu: β = φ - 10º 

 Si la utilització és preferentment a l’hivern: β = φ + 10º 

 Si la demanda és constant al llarg de l’any: β = φ 

En el cas concret de Montgat, la coberta de l’edifici està orientada al sud, pel que no hi 

ha problema a l’hora de disposar els captadors cap a aquesta direcció. Per altra banda, la 
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latitud de Montgat és 41º 28’ N pel que la orientació òptima és β = 41º. De totes maneres, per a 

simplificar l’estructura que suportarà els panells, s’escull β = 45º. 

En la Figura A6.2 es pot veure de manera aproximada les pèrdues en una instal·lació 

amb motiu de la seva orientació i inclinació. Cada trama de color es correspon amb un 

percentatge d’energia captada en el camp solar amb una orientació i inclinació determinades, 

respecte a la mateixa instal·lació amb orientació i inclinació òptimes, on li correspondria un 

percentatge del 100%, representada en el diagrama mitjançant una trama de color negre. 

 

Figura A6.2. Pèrdues per orientació i inclinació (Font: CTE) 

S’observa que per a variacions de fins a 30º en l’azimut, o variacions de fins a 15º en la 

inclinació, tenen unes pèrdues energètiques aproximades del 5% respecte al màxim que es pot 

aconseguir amb les òptimes. 

Amb α = 0º i β = 45 ens trobem a la zona de 95%-100% de pèrdues (cercle vermell en 

la Figura 5.2). Aplicant però la Eq. A6.3 obtenim: 

192,0]0·10·5,3)4145·(10·2,1·[100]·10·5,3)·(10·2,1·[100(%) 25242524 =+−=+−= −−−− αββ optPèrdues  
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Ara ja es pot determinar el factor FI amb l’Equació A6.5. 

                 (Eq. A6.5) 

FI(%) = 99,808 → Es pot considerar que no hi ha pèrdues per orientació i inclinació 

(FI=1). 

Un cop establerta la disposició dels captadors (angles α i β), ens traslladem altra cop a 

l’annex X del Pliego de Condiciones Técnicas  de Instalaciones de Baja Temperatura de l’IDAE 

[11], amb la latitud de Montgat (41º28’N) i la inclinació dels captadors (β=45º) trobem tabulat el 

factor de correcció K, necessari per a calcular RI, tal i com es mostra en la Taula A6.2. 

Incli. Gen Feb Mar Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des
0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
5 1,07 1,06 1,05 1,03 1,02 1,02 1,02 1,03 1,05 1,08 1,09 1,09
10 1,14 1,12 1,09 1,06 1,03 1,02 1,03 1,06 1,10 1,15 1,18 1,17
15 1,21 1,17 1,12 1,07 1,04 1,03 1,04 1,08 1,14 1,21 1,26 1,24
20 1,26 1,21 1,15 1,08 1,04 1,02 1,04 1,09 1,17 1,27 1,33 1,31
25 1,31 1,24 1,17 1,09 1,03 1,01 1,03 1,10 1,20 1,32 1,39 1,37
30 1,35 1,27 1,18 1,08 1,01 0,99 1,02 1,09 1,21 1,35 1,44 1,42
35 1,38 1,29 1,18 1,07 0,99 0,96 0,99 1,08 1,22 1,38 1,49 1,47
40 1,40 1,30 1,18 1,05 0,96 0,93 0,96 1,06 1,22 1,40 1,52 1,50
45 1,42 1,30 1,16 1,03 0,93 0,89 0,93 1,04 1,21 1,41 1,55 1,52
50 1,42 1,30 1,14 0,99 0,88 0,84 0,88 1,01 1,19 1,41 1,56 1,54
55 1,42 1,28 1,12 0,95 0,83 0,79 0,84 0,97 1,17 1,41 1,57 1,54
60 1,41 1,26 1,08 0,91 0,78 0,73 0,78 0,92 1,14 1,39 1,56 1,54
65 1,39 1,23 1,04 0,85 0,72 0,67 0,72 0,87 1,09 1,36 1,54 1,53
70 1,36 1,19 0,99 0,80 0,66 0,61 0,66 0,81 1,04 1,32 1,52 1,50
75 1,32 1,15 0,94 0,73 0,59 0,54 0,59 0,74 0,99 1,28 1,48 1,47
80 1,28 1,10 0,88 0,67 0,52 0,46 0,52 0,67 0,93 1,23 1,44 1,43
85 1,23 1,04 0,82 0,60 0,44 0,39 0,44 0,60 0,86 1,16 1,38 1,38
90 1,17 0,98 0,74 0,52 0,36 0,31 0,36 0,52 0,78 1,09 1,32 1,32

LATITUD = 41º

 

Taula A6.2. Valors de K per a una latitud de 41º (Font: IDAE) 

6.2. Pèrdues per ombres (FS) 

En el cas que existeixin objectes que projectin ombres sobre els captadors de manera 

inevitable, és necessari  que el percentatge de pèrdues ocasionades no superin els límits 

establerts en el CTE (que són com a màxim del 10%). 

Per a avaluar aquestes pèrdues, el CTE estableix un mètode [12] que consisteix en la 

comparació del perfil d’obstacles que afecta a la superfície d’estudi amb el diagrama de 

trajectòries aparents del Sol (Figura A6.3). 

(%)100(%) PèrduesFI −=
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Figura A6.3. Diagrama de trajectòries aparents del Sol (Font: IDAE) 

A priori, com que no es sap quants m2 de superfície de captació es tindran, i per tant, 

encara és d’hora per a definir la seva situació a coberta, es considera un factor d’ombres FS=1, 

per a obtenir un valor aproximat de la radiació incident (RI) i poder calcular la superfície de 

captació (Sc). Amb aquesta superfície, es col·locaran els captadors a coberta, es calcularà el 

valor vertader de FS, es recalcularà Sc, es triarà el model de captador i farà la comprovació pel 

mètode de f-chart. 

Més endavant s’explicarà detalladament com aconseguir aquest valor de FS, mitjançant 

el diagrama de la Figura A6.3. 

Amb totes les dades calculades i suposades en aquests apartats, ja s’obté una 

aproximació del valor de la radiació incident RI, tal i com es mostra a la Taula A6.3 

Mes Dies 
del mes

Radiació 
disponible al 

pla horitzontal 
per m2 i dia 

(MJ/m2)

K Factor 
d'histèresi FI FS

Radiació 
disponible en el 

pla dels 
captadors per 

m2 i mes 
(MJ/m2)

Radiació 
disponible en el 

pla dels 
captadors per 

m2 i mes 
(kWh/m2)

Gen 31 6,50 1,42 0,94 1 1 268,96 74,71
Feb 28 9,50 1,30 0,94 1 1 325,05 90,29
Mar 31 12,90 1,16 0,94 1 1 436,05 121,13
Abr 30 16,10 1,03 0,94 1 1 467,64 129,90
Maig 31 18,60 0,93 0,94 1 1 504,06 140,02
Juny 30 20,30 0,89 0,94 1 1 509,49 141,52
Jul 31 21,60 0,93 0,94 1 1 585,36 162,60
Ago 31 18,10 1,04 0,94 1 1 548,53 152,37
Set 30 14,60 1,21 0,94 1 1 498,18 138,38
Oct 31 10,80 1,41 0,94 1 1 443,74 123,26
Nov 30 7,20 1,55 0,94 1 1 314,71 87,42
Des 31 5,80 1,52 0,94 1 1 256,90 71,36

1.432,97Total anual (kWh/m2):  

Taula A6.3. Radiació incident mensual i anual en el pla dels captadors 
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Aquest valor de 1.432,97 kWh/m2 serà el valor inicial (a falta del càlcul de FS per a 

cadascun dels nuclis) de RI  juntament amb les necessitats energètiques (QACS) calculades a 

l’apartat 4.4, per a poder començar a dimensionar la instal·lació. 
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7. Predimensionament de la superfície de captació (Sc) 

Per a poder determinar la superfície de captació és necessari conèixer: 

• Necessitats energètiques (QACS). 
• Radiació solar disponible en el camp solar (RI). 
• Contribució solar mínima. 
• Rendiment mig anual. 

Les tres primeres dades són conegudes, ja que es calculen segons els procediments 

descrits en els apartats anteriors.  

El rendiment mig anual és la relació entre l’energia aportada per la instal·lació solar i la 

radiació incident en els captadors solars en termes anuals. S’expressa en % i el CTE, HE 4 en 

el punt 3.3.1 [13], obliga a que el rendiment mig dins del període en que s’utilitzi la instal·lació 

sigui major al 20%. En conseqüència, s’han de considerar sempre valors majors al 20%. 

Un cop determinades aquestes quatre dades, la superfície de captació, Sc, es pot 

determinar mitjançant l’Equació A7.1. 

  (Eq. A7.1) 

 

Posteriorment es comprovarà mitjançant el càlcul basat en el mètode f-chart, si amb 

aquesta superfície de captació s’obté el rendiment mig anual previst. En cas contrari, 

s’actualitza el valor d’aquest rendiment i es va iterant fins que el rendiment obtingut sigui el 

suposat; quan ambdós valors coincideixin, tindrem la superfície de captació definitiva. En la 

Figura A7.1 es pot veure de forma esquemàtica el procediment de càlcul. 

 

 

Figura A7.1. Esquema de procediment de càlcul de Sc 

 

disponiblesolarRadiacióanualmigentn
anualsesenergètiqusNecessitatmínimasolaróContribuciSc __(%)·__dimRe

__(%)·__
=
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7.1. Mètode f-chart 

Per al dimensionament de les instal·lacions d’energia solar tèrmica el Instituto de 

Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), en el seu plec de condicions tècniques per a 

instal·lacions de baixa temperatura, suggereix com a mètode de càlcul recomanat el mètode de 

les corbes f-chart [14]. Aquest mètode, desenvolupat a principis dels anys 70, està reconegut 

per físics, enginyers, dissenyadors i tot el sector de l’energia solar tèrmica en general. Amb 

aquesta eina es pot estudiar el comportament energètic del predimensionament d’una 

instal·lació, per a comprovar si compleix amb les condicions inicialment establertes. 

Per a desenvolupar-lo s’utilitzen dades mensuals mitjanes meteorològiques, i és 

perfectament vàlid per a determinar el rendiment o factor de cobertura solar en instal·lacions 

d’escalfament, en tot tipus d’edifici, mitjançant captadors solars plans. 

Aquest mètode es basa en identificar variables, a les que se’ls assigna un valor 

determinat, i realitza un assaig de la instal·lació amb l’objectiu de conèixer les seves 

prestacions en aquestes condicions. La reiteració d’aquests càlculs dóna lloc a un correcte 

dimensionat de la mateixa. 

Aquest càlcul es pot realitzar mitjançant gràfiques, anomenades gràfiques f (Figura 

A7.2), o bé utilitzant un software específic. 

 

Figura A7.2. Corbes f-chart (Font: Bureau Veritas Formación) 

L’equació utilitzada en aquest mètode és la A7.2. 

                       (Eq. A7.2)  

  

3
1

2
2

2
121 ·0215,0·018,0·245,0·065,0·029,1 DDDDDf ++−−=



Energia solar tèrmica aplicada a una edificació residencial de 3 plantes i 48 vivendes                   Pàg.37 

 

Amb valors límit: 
 0 < D1< 3 
 0 < D2 < 18 

Si s’utilitzen les gràfiques f, s’han de traslladar els valors de D1 i D2 a dites gràfiques de 

la següent manera: 

• Localitzar el valor de D1 en l’eix vertical i traçar una línia horitzontal per aquest punt. 

• Localitzar el valor de D2 en l’eix horitzontal i traçar una línia vertical per aquest punt. 

• En el punt on es tallin amdues línies estarà el valor de f. 

En el cas concret de Montgat s’utilitzarà l’equació A7.2 per a calcular el valor de f. 

El valor de f representa la relació entre l’energia aportada pel sistema solar tèrmic i la 

demanda energètica relativa al consum de ACS. Generalment es calcula de forma mensual a 

partir de l’Equació A7.3. 

      (Eq. A7.3) 

 

L’energia aportada pel sistema solar és la que resulta d’aïllar Qútil de l’expressió anterior, 
obtenint així l’Equació A7.4. 

      (Eq. A7.4) 

 

El mateix procediment operatiu que es realitza per a un mes, s’utilitzarà per a tots els 
mesos de l’any. La relació entre la suma de les cobertures mensuals i la suma de les càrregues 
calorífiques, o necessitats mensuals de calor, determinarà la cobertura anual del sistema 
(Equació A7.5). 

 

   (Eq. A7.5) 

  

Si s’expressa f en valors percentils s’obté l’Equació A7.6. 

      (Eq. A7.6) 

 

ACS

útil

Q
Qf =

fQQ ACSútil ·=

∑

∑
=

=

=
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El valor de f(%) ha de ser tal que en cap mes de l’any l’energia produïda pel sistema 

solar tèrmic superi el 110% de la demanda energètica relativa al consum de ACS. De la 

mateixa manera, tampoc es pot superar el valor del 100% més de tres mesos, i a aquests 

efectes no es tindran en consideració aquells períodes de temps en els que la demanda 

energètica es situï un 50% per sota de la mitja corresponent a la resta de l’any, prenent-se 

mesures de protecció [15]. 

A aquests efectes es defineixen els conceptes de fracció solar (Equació A7.7) i 

rendiment mig estacional o anual (Equació A7.8). 

(Eq. A7.7) 

 

(Eq. A7.8) 

 

Igualment, també es pot definir el valor del rendiment mig de la instal·lació (Equació 
A7.9). 

 (Eq. A7.9) 

 

On: 

Irradiació incident en l’any Y = ∑ Irradiacions incidents en els mesos de l’any Y   (Eq. A7.10) 

Irradiació incident en el mes X = Irradiació en el mes X · Superfície de captació(Sc)  (Eq. A7.11) 

El concepte d’energia solar aportada en l’any Y es refereix a l’energia demandada 

realment satisfeta per la instal·lació d’energia solar. Això significa que per al seu càlcul mai 

podrà considerar-se més d’un 100% d’aportació solar en un determinat mes.  

7.1.2. Seqüència de càlcul 

La seqüència de càlcul que es segueix al utilitzar aquest mètode és la següent: 
1. Valoració de les càrregues calorífiques per a l’escalfament d’aigua destinada a 

la producció de ACS. 
2. Valoració de la radiació solar incident en el pla de captació. 
3. Càlcul del paràmetre D1. 

100·
_____
_________
XmeseldurantenergèticaDemanda
XmeselenaportadasolarEnergiaXmessolarFracció =

100·
_'___

_'______
YanyldurantenergèticaDemanda

YanylenaportadaEnergiaYanysolarFracció =

100·
_'___
_'______dimRe
YanylenincidentIrradiació
YanylaportadasolarEnergiaYanymigentn =
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4. Càlcul del paràmetre D2. 
5. Determinació de f. 
6. Valoració de la cobertura solar mensual. 
7. Valoració de la cobertura solar anual i formació de taules. 

Els punts 1 i 2 ja han estat calculats en els apartats anteriors, el càlcul de la resta de 

paràmetres s’explica a continuació. 

7.1.3. Càlcul del paràmetre D1 

El paràmetre D1 expressa la relació entre l’energia absorbida pel captador pla i la 
càrrega calorífica total d’escalfament durant un més, tal i com indica l’Equació A7.12. 

   (Eq. A7.12) 

 

L’energia absorbida pel captador (Qa), durant el període de temps d’un mes, ve donada 
per l’Equació A7.13.           

     (Eq. A7.13) 

Essent: 
Sc: superfície de captació (m2). 

RI: radiació diària mitjana mensual incident sobre la superfície de captació per 

unitat d’àrea (kJ/m2 dia). 

n: número de dies del mes 

)·'·( ατFr : factor adimensional, que ve donat per la següent expressió: 

















=

'
·

)·(
)·(·)··()·'·(

Fr
FrFrFr

n
n ατ

ατατατ                  (Eq. A7.14) 

On: 

nFr )··( ατ : factor d’eficiència òptica del captador, és a dir, 

ordenada a l’origen de la corba característica del captador. 

n)·(
)·(

ατ
ατ

: modificador de l’angle d’incidència. En general es pot 

prendre com a constant: 0,96 per a captadors amb superfície 

transparent senzilla, i 0,94 per a captadors amb superfície 

transparent doble. 

 

ACS

a

Q
Q

mensualcaloríficaCàrrega
captadorpelabsorbidaEnergiaD ==

__
___

1

nRFrSQ Ica ·)··'·(· ατ=
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Fr
Fr '

: factor de correcció del conjunt captador-intercanviador. Es 

recomana prendre el valor de 0,95. 

7.1.4. Càlcul del paràmetre D2 

El paràmetre D2 expressa la relació entre les pèrdues d’energia en el captador, per a 
una determinada temperatura, i la càrrega calorífica d’escalfament durant un mes, tal i com 
s’indica en l’Equació A7.15. 

  (Eq.A7.15)
    

  

L’energia perduda pel captador (Qp), ve donada per l’Equació A7.16. 

     (Eq. A7.16) 

 

On: 
 Sc: superfície de captació (m2). 

 





=
Fr
FrUFrUFr LL

'··'·  essent: 

Fr·UL: pendent de la corba característica del captador (coeficient global 

de pèrdues del captador W/m2·ºC). 

 ta: temperatura mitja mensual de l’ambient (ºC) (tabulades). 

 ∆t: període de temps considerat (s). 

K1: factor de correcció  per emmagatzematge  que s’obté a partir de l’Equació 

A7.17. 

                      
25,0

1 ·75
_

−









=

cS
acumulaciókgK          (Eq. A7.17) 

K2: factor de correcció, per a la ACS, que relaciona la temperatura mínima de 

ACS, la de l’aigua de la xarxa i la mitjana mensual de l’ambient, segons 

l’Equació A7.18. 

a

axarxaac

t
tttK

−
−++

=
100

·32,2·86,3·18,16,11
2       (Eq. A7.18) 

ACS

p

Q
Q

mensualcaloríficaCàrrega
captadorpelperdudaEnergiaD ==

__
___

2

21··)·100·('·· KKttaUFrSQ Lcp ∆−=
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On: 

tac: temperatura mínima del ACS (ºC). 

 txarxa: temperatura de l’aigua de la xarxa (ºC). 

 ta: temperatura mitjana mensual de l’ambient (ºC). 

La temperatura mitjana mensual de l’ambient, és una dada que està tabulada (per 

capitals de província). Pel cas de Montgat aquesta ta és la que es mostra en la Taula A7.1 i la 

que s’utilitzarà per a realitzar els càlculs [16]. 

 

ta (ºC) Gen. Feb. Mar. Abr. Mai. Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
Barcelona 11 12 14 17 20 24 26 26 24 20 16 12  

Taula A7.1. Temperatura mitjana mensual de l’ambient (Font: IDAE) 

Queda clar, que per poder aplicar aquest procediment, primerament s’han de conèixer 

les dades del captador, ja que són imprescindibles per a poder realitzar els càlculs. El problema 

resideix en que el mètode f-chart està reconegut per a estudiar el comportament energètic del 

predimensionat d’una instal·lació amb captadors solars plans, on el rendiment o eficàcia dels 

quals, vingui especificat per l’equació d’una recta. En realitat, el rendiment dels captadors ve 

especificat per una corba i per tant, s’ha d’aproximar aquesta a una recta. 

7.1.5. Cóm transformar la corba de rendiment d’un captador de quadràtica  
a lineal 

El mètode f-chart està reconegut per a estudiar el comportament energètic d’una 
instal·lació amb captadors solars plans on el seu rendiment o eficàcia estigui especificat pel 
comportament d’una recta (Figura A7.3). 

 

Figura A7.3. Corba eficiència d’un captador solar pla segons el mètode de f-chart. 

Cadascun dels termes de la recta representats en la Figura A7.3 equivalen a: 
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• El terme b de la recta o ordenada a l’origen és adimensional i equival al coeficient 
òptic Fr·(τ·α)n. 

• El terme m o pendent de la recta s’expressa en W/m2K i equival a coeficient de 
pèrdues Fr·UL. 

Els fabricants però, ofereixen les dades del factor de guanys o factor òptic (ηo que és 
adimensional) i els factors de pèrdues lineal i quadràtic (a1 i a2 mesurats en W/m2K i W/m2K2 
respectivament). 

Així doncs, s’han de convertir els tres factors quadràtics ηo, a1 i a2 en els dos factors 
lineals b i m [17]. Les Equacions A7.19 i A7.20 mostren com. 

      (Eq. A7.19) 

    (Eq. A7.20) 

 

7.2. Models de captadors seleccionats per a iniciar els càlculs 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, per a poder iniciar els càlculs i començar a 

realitzar iteracions mitjançant el mètode f-chart, primerament es necessiten conèixer les dades 

dels captadors solars. 

Per a aquest estudi concret s’han seleccionat quatre models, dos de la casa Schüco: 

SchücoSol U.5 Natur i SchücoSol U.5 DG Natur i dos de la casa Termicol: Greenheiss GH20S i 

Greenheiss GH25S. Les seves característiques principals es mostren a les Figures A7.4, A7.5, 

A7.6 i A7.7. 

ob η=

21 ··16·75,0 aam oη+=
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Figura A7.4. Característiques SchücoSol                                 FiguraA7.5. Característiques SchücoSol      

U.5 Natur (Font: BOE)                                                            U.5DG Natur (Font: BOE) 

 

 

 
Figura A7.6. Característiques Greenheiss                                Figura A7.7. Característiques Greenheiss     

GH20S (Font: BOE)                                                            GH25S (Font: BOE) 

 

L’àrea que s’utilitza per al càlcul del número de plaques és la d’obertura del captador, ja 

que és  aquesta a la que estan referenciats els termes quadràtics. 
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7.3. Càlculs - Taules de resultats per a Sc 

A continuació es mostren els resultats per als diferents nuclis i models de captadors, 

obtinguts d’aplicar el mètode f-chart i les hipòtesis descrites en els apartats anteriors, seguint 

l’esquema de la Figura A7.8. 

 

Figura A7.8. Procediment de càlcul per a determinar el nº de captadors 

Tenint en compte que la demanda energètica per als nuclis 1, 2 i 3 és la mateixa, el 

càlcul per als tres nuclis serà únic i vàlid per als tres. Per tant, es realitzaran dos càlculs 

diferents per a cada model de captador: un per als nuclis 1, 2 i 3, i un altre per al nucli 4. 

En els propers apartats es mostren els resultats obtinguts d’aplicar el mètode de càlcul 
descrit en la figura anterior, segons la classificació feta per demanda energètica i model de 
captador. 

7.3.1. Nuclis 1, 2 i 3; model de captador: SchücoSol U.5 Natur 

Per a començar a iterar s’ha suposat un rendiment mig anual del 25% (ja que el CTE 

estableix que com a mínim ha de ser del 20%). Després de vàries comprovacions i 

actualitzacions d’aquest valor de rendiment, s’ha arribat al valor de rendiment mig anual del 

72,58%, aconseguit amb una superfície de captació de 11,63m2.  

A continuació es mostren les dades de partida de la última iteració: 

• Àrea d’obertura: 2,49m2. 

• ηo: 0,819 → b = 0,819 = Fr·(τ·α)n 
• a1: 3,572 W/m2K 
• a2: 0,017 W/m2K2 → m = 4,567 W/m2K 
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• 
n)·(
)·(

ατ
ατ

: 0,96 (superfície del captador transparent senzilla). 

• 
Fr
Fr '

: 0,95 

• Volum d’acumulació: 1.232 l (igual que la demanda diària de ACS) 
• Radiació disponible en el pla dels captadors anualment: 1.432,97 kWh/m2. 
• Necessitats energètiques: 24.182,23 kWh anuals. 
 

• Rendiment mig anual: 72,58% → 2
2 63,11

/97,432.1%·58,72
23,182.24%·50 m

mkWh
kWhSc ==  

En la taula A7.1 es mostren els resultats obtinguts amb aquestes dades de partida. 

Comprovant la hipòtesi inicial de rendiment mig anual mitjançant l’equació A7.9, es pot veure 

com aquesta es compleix. 

%58,72100·
63,11·97,432.1

39,091.12100·
__

_____dimRe
2

2

===
m

m
kWh

kWh
anualincidentIrradiació
anualaportadasolarEnergiaanualmigentn
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S’acaba de trobar la superfície de captació necessària per a cobrir un 50% de la 
demanda energètica anual. A continuació es calculen el número de captadors necessaris per a 
aconseguir aquests resultats (ja que tenen una superfície concreta). Per a aquest càlcul 
s’utilitza l’Equació A7.21. 

67,4
49,2
63,11

_'_
_º 2

2

===
m
m

captadoroberturadÀrea
Scaptadorsn c  → 5 captadors= 12,45m2    (Eq. A7.21) 

A continuació es torna a aplicar el mètode f-chart, però aquesta vegada la superfície de 
captació és coneguda, per tant es comprova que es compleix el valor de contribució mínima 
anual (fracció solar anual, Eq. A7.8) aportada per la instal·lació solar imposada pel Decret 
d’Ecoeficiència, i també que es compleixen les condicions del CTE en quant al valor de f. 

Els resultats d’aquesta comprovació es mostren en la Taula A7.2, i amb les dades en 
aquesta reflectides es pot calcular: 

 

 

 

 

El rendiment mig anual és superior al 20% tal i com estableix el CTE, i també es 
compleix el % de contribució mínima de la instal·lació marcat pel Decret d’Ecoeficiència 
(superior al 50%). 

Observant la  taula també es veu que el valor de f(%) en cap mes de l’any supera el 
valor del 110%, ni tampoc es supera el valor del 100% en més de tres mesos seguits, per tant, 
es compleixen les especificacions establertes pel CTE. 

A priori, a falta del càlcul del factor d’ombres (FS) aquesta instal·lació compleix amb els 
mínims establerts en totes les normatives de referència. 

 

 

 

 

 

%75,71100·
45,12·97,432.1

78,799.12100·
__

_____dimRe
2

2

===
m

m
kWh

kWh
anualincidentIrradiació
anualaportadasolarEnergiaanualmigentn

%93,52100·
23,182.24
78,799.12100·

__
____ ===

kWh
kWh

anualenergèticaDemanda
anualmentaportadaEnergiaanualsolarFracció
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7.3.2. Nucli 4; model de captador: SchücoSol U.5 Natur 

Igual que a l’apartat anterior, per a començar a iterar s’ha suposat un rendiment mig 

anual del 25% (ja que el CTE estableix que com a mínim ha de ser del 20%). Després de vàries 

comprovacions i actualitzacions d’aquest valor de rendiment, s’ha arribat al valor de rendiment 

mig anual del 72,58%, aconseguit amb una superfície de captació de 11,36m2.  

A continuació es mostren les dades de partida de la última iteració: 

• Àrea d’obertura: 2,49m2. 

• ηo: 0,819 → b = 0,819 = Fr·(τ·α)n 
• a1: 3,572 W/m2K 
• a2: 0,017 W/m2K2 → m = 4,567 W/m2K 

• 
n)·(
)·(

ατ
ατ

: 0,96 (superfície del captador transparent senzilla). 

• 
Fr
Fr '

: 0,95 

• Volum d’acumulació: 1.204 l (igual que la demanda diària de ACS). 
• Radiació disponible en el pla dels captadors anualment: 1.432,97 kWh/m2. 
• Necessitats energètiques: 23.632,64 kWh anuals. 

• Rendiment mig anual: 72,58% → 2
2 36,11

/97,432.1%·58,72
64,632.23%·50 m

mkWh
kWhSc ==  

 
 

En la taula A7.2 es mostren els resultats obtinguts amb aquestes dades de partida. 

Comprovant la hipòtesi inicial de rendiment mig anual mitjançant l’equació A7.9, es pot veure 

com aquesta es compleix. 

 

 
%58,72100·

36,11·97,432.1

59,816.11100·
__

_____dimRe
2

2

===
m

m
kWh

kWh
anualincidentIrradiació
anualaportadasolarEnergiaanualmigentn
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S’acaba de trobar la superfície de captació necessària per a cobrir un 50% de la 

demanda energètica anual. A continuació es calculen el número de captadors necessaris per a 

aconseguir aquests resultats (ja que tenen una superfície concreta). Per a aquest càlcul 

s’utilitza l’Equació A7.21. 

56,4
49,2
36,11

_'_
_º 2

2

===
m
m

captadoroberturadÀrea
Scaptadorsn c  → 5 captadors= 12,45m2  (Eq. A7.21) 

Igual que amb els nuclis 1, 2 i 3 es torna a aplicar el mètode f-chart amb la superfície de 
captació coneguda i es comprova que es compleix el valor de contribució mínima anual (fracció 
solar anual, Eq. 7.8) aportada per la instal·lació solar imposada pel Decret d’Ecoeficiència, i 
també que es compleixen les condicions del CTE en quant al valor de f. 

Els resultats d’aquesta comprovació es mostren en la Taula A7.4, i amb les dades en 
aquesta reflectides es pot calcular: 

 

 

 

El rendiment mig anual és superior al 20% tal i com estableix el CTE, i també es 
compleix el % de contribució mínima de la instal·lació marcat pel Decret d’Ecoeficiència 
(superior al 50%). 

Observant la  taula també es veu que el valor de f(%) en cap mes de l’any supera el 
valor del 110%, ni tampoc es supera el valor del 100% en més de tres mesos seguits, per tant, 
es compleixen les especificacions establertes pel CTE. 

A priori, a falta del càlcul del factor d’ombres (FS) aquesta instal·lació compleix amb els 
mínims establerts en totes les normatives de referència. 

 

%46,71100·
45,12·97,432.1

27,748.12100·
__

_____dimRe
2

2

===
m

m
kWh

kWh
anualincidentIrradiació
anualaportadasolarEnergiaanualmigentn

%94,53100·
64,632.23
27,748.12100·

__
____ ===

kWh
kWh

anualenergèticaDemanda
anualmentaportadaEnergiaanualsolarFracció
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7.3.3. Nuclis 1, 2 i 3; model de captador: SchücoSol U.5 DG Natur 

Igual que abans, per a iniciar els càlculs amb el mètode f-chart, es suposa un rendiment 

mig anual amb el que es calcula la superfície de captació necessària, i es realitzen iteracions 

fins que el valor de rendiment obtingut és el mateix que el suposat. En aquest cas, el rendiment 

suposat per a la última iteració ha estat del 70,42% obtingut amb una superfície de captació de 

11,93m2. 

Dades de partida de la última iteració: 

• Àrea d’obertura: 2,47m2. 

• ηo: 0,798 → b = 0,798 = Fr·(τ·α)n 
• a1: 2,275 W/m2K 
• a2: 0,022 W/m2K2 → m = 3,854 W/m2K 

• 
n)·(
)·(

ατ
ατ

: 0,94 (superfície del captador transparent doble). 

• 
Fr
Fr '

: 0,95 

• Volum d’acumulació: 1.232 l (igual que la demanda diària de ACS). 
• Radiació disponible en el pla dels captadors anualment: 1.432,97 kWh/m2. 
• Necessitats energètiques: 24.182,23 kWh anuals. 

• Rendiment mig anual: 70,72% → 2
2 93,11

/97,432.1%·72,70
23,182.24%·50 m

mkWh
kWhSc ==  

 
 

En la taula A7.5 es mostren els resultats obtinguts amb aquestes dades de partida. 

Comprovant la hipòtesi inicial de rendiment mig anual mitjançant l’equació A7.9, es pot veure 

com aquesta es compleix. 

%72,70100·
93,11·97,432.1

12,091.12100·
__

_____dimRe
2

2
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m

m
kWh

kWh
anualincidentIrradiació
anualaportadasolarEnergiaanualmigentn
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El número de captadors es calcula emprant l’Equació A7.21. 

83,4
47,2
93,11

_'_
_º 2

2

===
m
m

captadoroberturadÀrea
Scaptadorsn c  → 5 captadors= 12,35m2 

Aplicant altra vegada el mètode f-chart amb la superfície de captació coneguda, es 
comprova que es compleix el valor de contribució mínima anual (fracció solar anual, Eq. A7.8) 
aportada per la instal·lació solar imposada pel Decret d’Ecoeficiència, i també que es 
compleixen les condicions del CTE en quant al valor de f. 

Els resultats d’aquesta comprovació es mostren en la Taula A7.6, i amb les dades en 
aquesta reflectides es pot calcular: 

 

 

 

 

El rendiment mig anual és superior al 20% tal i com estableix el CTE, i també es 
compleix el % de contribució mínima de la instal·lació marcat pel Decret d’Ecoeficiència 
(superior al 50%). 

Observant la  taula també es veu que el valor de f(%) en cap mes de l’any supera el 
valor del 110%, ni tampoc es supera el valor del 100% en més de tres mesos seguits, per tant, 
es compleixen les especificacions establertes pel CTE. 

A priori, a falta del càlcul del factor d’ombres (FS) aquesta instal·lació compleix amb els 
mínims establerts en totes les normatives de referència. 

%20,71100·
35,12·97,432.1

27,601.12100·
__

_____dimRe
2

2

===
m

m
kWh

kWh
anualincidentIrradiació
anualaportadasolarEnergiaanualmigentn

%11,52100·
23,182.24
27,601.12100·
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kWh
kWh

anualenergèticaDemanda
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7.3.4. Nucli 4; model de captador: SchücoSol U.5 DG Natur 

En aquest cas, el rendiment mig anual de la última iteració ha estat del 70,95% 
aconseguit amb una superfície de captació de 11,62m2. 

Dades de partida de la última iteració: 

• Àrea d’obertura: 2,47m2. 

• ηo: 0,798 → b = 0,798 = Fr·(τ·α)n 
• a1: 2,275 W/m2K 
• a2: 0,022 W/m2K2 → m = 3,854 W/m2K 

• 
n)·(
)·(

ατ
ατ

: 0,94 (superfície del captador transparent doble). 

• 
Fr
Fr '

: 0,95 

• Volum d’acumulació: 1.204 l (igual que la demanda diària de ACS). 
• Radiació disponible en el pla dels captadors anualment: 1.432,97 kWh/m2. 
• Necessitats energètiques: 23.632,64 kWh anuals. 

• Rendiment mig anual: 70,95% → 2
2 62,11

/97,432.1%·95,70
64,632.23%·50 m

mkWh
kWhSc ==  

 

En la taula A7.7 es mostren els resultats obtinguts al aplicar el mètode. Comprovant la 

hipòtesi inicial de rendiment mig anual mitjançant l’equació A7.9, es pot veure com aquesta es 

compleix. 

 

 %95,70100·
62,11·97,432.1

61,815.11100·
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Aquests 11,62m2 de Sc , s’aconsegueixen amb 5 captadors. 

70,4
47,2
62,11

_'_
_º 2

2

===
m
m

captadoroberturadÀrea
Scaptadorsn c → 5 unitats=12,35m2 

Els resultats del càlcul realitzat tenint en compte aquesta nova superfície de captació (Sc 
=12,35m2), són els que es mostren a la Taula A7.8. 

Comprovació de les normatives: 

 

 

 

 

Atenent a aquests resultats i comprovant els valors de f de la Taula A7.8, es conclou 
que es compleixen totes les normatives de referència. 
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7.3.5. Nuclis 1, 2 i 3; model de captador: Greenheiss GH20S 

En aquest cas, el rendiment final és del 66,68% aconseguit amb una superfície de 

captació de 12,65m2. 

Dades de partida de la última iteració: 

• Àrea d’obertura: 1,90m2. 

• ηo: 0,77 → b = 0,77 = Fr·(τ·α)n 
• a1: 4,086 W/m2K 
• a2: 0,013 W/m2K2 → m = 4,665 W/m2K 

• 
n)·(
)·(

ατ
ατ

: 0,96 (superfície del captador transparent senzilla). 

• 
Fr
Fr '

: 0,95 

• Volum d’acumulació: 1.232 l (igual que la demanda diària de ACS). 
• Radiació disponible en el pla dels captadors anualment: 1.432,97 kWh/m2. 
• Necessitats energètiques: 24.182,23 kWh anuals. 

• Rendiment mig anual: 66,68% → 2
2 65,12

/97,432.1%·68,66
23,182.24%·50 m

mkWh
kWhSc ==  

 
 

En la taula A7.9 es mostren els resultats obtinguts amb aquestes dades de partida. 

Comprovant la hipòtesi inicial de rendiment mig anual mitjançant l’equació A7.9, es pot veure 

com aquesta es compleix. 
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Càlcul del número de captadors necessaris per a obtenir aquests resultats: 

65,6
9,1
65,12

_'_
_º 2

2

===
m
m

captadoroberturadÀrea
Scaptadorsn c → 7 unitats=13,30m2 

Són necessaris 7 panells per a aconseguir els mínims marcats per les normatives. A la 
Taula A7.10 es mostren els resultats d’aplicar el mètode amb la nova superfície de captació. 

Comprovacions: 

 

 

 

 

El rendiment mig anual és superior al 20% tal i com estableix el CTE, la fracció solar 
anual és superior al 50% tal i com mana el Decret d’Ecoeficiència i els valors mensuals de f 
compleixen amb lo establert en el CTE. 
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7.3.6. Nucli 4; model de captador: Greenheiss GH20S 

En aquest nucli, el rendiment final és del 64,86% aconseguit amb una superfície de 

captació de 12,71m2. 

Dades de partida de la última iteració: 

• Àrea d’obertura: 1,90m2. 

• ηo: 0,77 → b = 0,77 = Fr·(τ·α)n 
• a1: 4,086 W/m2K 
• a2: 0,013 W/m2K2 → m = 4,665 W/m2K 

• 
n)·(
)·(

ατ
ατ

: 0,96 (superfície del captador transparent senzilla). 

• 
Fr
Fr '

: 0,95 

• Volum d’acumulació: 1.204 l (igual que la demanda diària de ACS). 
• Radiació disponible en el pla dels captadors anualment: 1.432,97 kWh/m2. 
• Necessitats energètiques: 23.632,64 kWh anuals. 

• Rendiment mig anual: 64,86% → 2
2 71,12

/97,432.1%·86,64
64,632.23%·50 m

mkWh
kWhSc ==  

En la taula A7.11 es mostren els resultats obtinguts amb aquestes dades de partida. 

Comprovant la hipòtesi inicial: 
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El número de captadors necessaris per a aconseguir aquests resultats són: 

69,6
9,1
71,12

_'_
_º 2

2
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m
m

captadoroberturadÀrea
Scaptadorsn c  → 7 unitats = 13,3m2 

Amb aquesta nova superfície, es tornen a realitzar els càlculs, resultats dels quals es 
poden veure en la Taula A7.12, on amb els seus valors es comprova: 
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Es compleixen les especificacions imposades per les normatives de referència. 
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7.3.7. Nuclis 1, 2 i 3; model de captador: Greenheiss GH25S 

Aplicant f-chart, el rendiment final és del 66,96% aconseguit amb una superfície de 

captació de 12,60m2. 

Dades de partida de la última iteració: 

• Àrea d’obertura: 2,38m2. 

• ηo: 0,77 → b = 0,77 = Fr·(τ·α)n 
• a1: 3,663 W/m2K 
• a2: 0,016 W/m2K2 → m = 4,523 W/m2K 

• 
n)·(
)·(

ατ
ατ

: 0,96 (superfície del captador transparent senzilla). 

• 
Fr
Fr '

: 0,95 

• Volum d’acumulació: 1.232 l (igual que la demanda diària de ACS). 
• Radiació disponible en el pla dels captadors anualment: 1.432,97 kWh/m2. 
• Necessitats energètiques: 24.182,23 kWh anuals. 

• Rendiment mig anual: 66,96% → 2
2 60,12

/97,432.1%·96,66
23,182.24%·50 m

mkWh
kWhSc ==  

En la taula A7.13 es mostren els resultats obtinguts amb aquestes dades de partida. 

Comprovant la hipòtesi inicial: 
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El número de captadors necessaris per a aconseguir aquests resultats són: 

29,5
38,2
60,12

_'_
_º 2

2

===
m
m

captadoroberturadÀrea
Scaptadorsn c  → 6 unitats = 14,28m2 

Amb aquesta nova superfície, es tornen a realitzar els càlculs, resultats dels quals es 
poden veure en la Taula A7.14, on amb els seus valors es comprova: 
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Es compleixen les especificacions imposades per totes les normatives de referència. 
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7.3.8. Nucli 4; model de captador: Greenheiss GH25S 

Aplicant f-chart, el rendiment final és del 65,37% aconseguit amb una superfície de 

captació de 12,61m2. 

Dades de partida de la última iteració: 

• Àrea d’obertura: 2,38m2. 

• ηo: 0,77 → b = 0,77 = Fr·(τ·α)n 
• a1: 3,663 W/m2K 
• a2: 0,016 W/m2K2 → m = 4,523 W/m2K 

• 
n)·(
)·(

ατ
ατ

: 0,96 (superfície del captador transparent senzilla). 

• 
Fr
Fr '

: 0,95 

• Volum d’acumulació: 1.204 l (igual que la demanda diària de ACS). 
• Radiació disponible en el pla dels captadors anualment: 1.432,97 kWh/m2. 
• Necessitats energètiques: 23.632,64 kWh anuals. 

• Rendiment mig anual: 65,37% → 2
2 61,12

/97,432.1%·37,65
64,632.23%·50 m

mkWh
kWhSc ==  

En la taula A7.15 es mostren els resultats obtinguts amb aquestes dades de partida. 

Comprovant la hipòtesi inicial: 
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El número de captadors necessaris per a aconseguir aquests resultats són: 

29,5
38,2
61,12
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m

captadoroberturadÀrea
Scaptadorsn c  → 6 unitats = 14,28m2 

Amb aquesta nova superfície, es tornen a realitzar els càlculs, resultats dels quals es 
poden veure en la Taula A7.16, on amb els seus valors es comprova: 
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Es compleixen les especificacions imposades per totes les normatives de referència. 
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8. Selecció model de captador 

 Un cop s’han calculat les prestacions de les instal·lacions en funció del tipus de panell 
solar, s’estableix una comparativa de resultats tal i com es mostra en la Taula A8.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Taula A8.1. Comparativa de resultats 
 

Tenint en compte les dades de la taula anterior, s’opta pel model SchücoSol U.5. En 
els nuclis 1, 2 i 3 és el que té el rendiment mig elevat amb menys superfície de captació 
(important a l’hora de situar els captadors a coberta). Si bé és veritat que, tot i tenint menys 
rendiment, el model GH25S proporciona una fracció solar anual més elevada i per tant, més 
calor útil, ocupa més superfície  el que provocarà més problemes per la seva situació i, degut al 
seu tamany, més pèrdues per ombres (FS) que faran disminuir encara més el seu rendiment. 

Model nº captadors Sup. Captació 
Real(m2)

Rendiment mig 
anual (%)

Fració solar 
anual (%)

Qutil anual 
(kWh)

SchücoSol U.5 5 13,45 71,75 52,93 12.799,78
SchücoSol U.5 DG 5 13,45 71,20 52,11 12.601,27

GH20S 7 14,14 66,10 52,09 12.597,24
GH25S 6 15,06 65,66 55,56 13.435,62

Model nº captadors Sup. Captació 
Real (m2)

Rendiment mig 
anual (%)

Fració solar 
anual (%)

Qutil anual 
(kJ)

SchücoSol U.5 5 13,45 71,46 53,94 12.748,27
SchücoSol U.5 DG 5 13,45 72,02 53,93 12.745,09

GH20S 7 14,14 65,82 53,08 12.544,74
GH25S 6 15,06 65,37 56,60 13.376,97

Nuclis 1, 2 i 3

Nucli 4
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9. Situació dels captadors a coberta i càlcul del factor 
d’ombres (FS) 

Un cop definits els captadors que es col·locaran a les diferents cobertes de l’edifici s’ha 

de determinar la seva ubicació. Per a cada escala es disposarà de 5 captadors connectats en 

sèrie per a la producció de ACS, per tant es disposarà d’un conjunt de plaques que ocuparan 

13,45m2 (ja que les dimensions de cada captador són de 2,15m d’allargada per 1,25m 

d’amplada). 

A l’hora de realitzar aquesta ubicació, s’ha de tenir en compte els diferent objectes que 

hi ha a coberta, principalment xemeneies (sortides de fums) i nuclis d’ascensors3, que poden 

projectar ombres sobre els panells i disminuir el seu rendiment. El CTE HE 4 en el seu punt 

2.1.8 [15] estableix que aquestes pèrdues poden ser com a molt del 10%. 

Tal i com s’ha mencionat anteriorment, per a avaluar aquestes pèrdues, el mètode 

establert per el CTE i per l’IDAE consisteix en la comparació del perfil d’obstacles que afecta a 

la superfície d’estudi, amb el diagrama de trajectòries del Sol. 

Per a poder representar aquest perfil, es localitzen els principals obstacles que afecten 

a la superfície de captació. Cada obstacle es localitza respecte al centre de la instal·lació en 

termes de les seves coordenades d’azimut (angle de desviació respecte a la direcció Sud) i 

elevació (angle d’inclinació respecte al pla horitzontal). 

De forma gràfica: 

• Azimut: situant-nos en el centre de la instal·lació i mirant al Sud, es determina l’angle 

format per la línia Nort-Sud i un dels punts que defineixen el contorn de l’objecte a 

representar (vist en planta tal i com es representa en la Figura A9.1). Els valors a l’Est 

són negatius i positius a l’Oest. 

Un cop conegut aquest azimut (º) es trasllada al diagrama de trajectòries del Sol 

mitjançant una línia vertical que definirà un extrem per a la representació de l’objecte. 

                                                 

3 Consultar Annex E, plànols: E05 – Arquitectura. Distribució planta coberta i E06 – Arquitectura. Alçat i secció. 
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Figura A9.1.  Determinació de l’angle azimut 

 

• Elevació: s’ha de conèixer la diferència d’alçades entre el punt a representar i el pla on 

s’ubicarà la instal·lació. També s’ha de conèixer la distància en línia recta i en projecció 

entre el punt a representar i el centre de l’instal·lació (Figura A9.2). 

 

Figura A9.2. Determinació l’angle elevació 

L’elevació serà l’angle del triangle representat segons l’Equació A9.1. 

(Eq. A9.1) 

 

Amb el valor obtingut de ϕ es dibuixa una línia horitzontal en el diagrama de 

trajectòries del Sol, que defineix l’altre extrem necessari per a ubicar el punt. 

La intersecció de les línies d’azimut i elevació determinen la representació del 

punt analitzat de l’obstacle a representar. 

Un cop representats tots els punts que formen els obstacles, es tindrà com a resultat la 
representació del perfil d’obstacles en el diagrama. Cadascuna de les porcions del diagrama 
representa el recorregut del Sol en un cert període de temps (una hora al llarg de varis dies) i 

distància
alçadaarctg·=ϕ
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té, per tant, una determinada contribució a la irradiació solar global anual que incideix sobre la 
superfície d’estudi. 

Que un obstacle cobreixi una de les porcions de la figura, suposa una certa pèrdua de 
irradiació, en particular aquella que resulti interceptada per l’obstacle. 

Existeixen unes taules de referència per a diferents superfícies, caracteritzades pels 
angles de inclinació i orientació (β i α respectivament). S’haurà d’escollir aquella taula que 
resulti més semblant a la superfície d’estudi. En el cas de Montgat s’utilitza la taula que en 
l’annex VI del Pliego de Condiciones Técnicas para Instalaciones de Baja Temperatura és 
l’anomenada Tabla 5-A [18],  i que es representa en la Taula A9.1. 

β = 35 º
α = 0º

13 0,00 0,00 0,00 0,03
11 0,00 0,01 0,12 0,44
9 0,13 0,41 0,62 1,49
7 1,00 0,95 1,27 2,76
5 1,84 1,50 1,83 3,87
3 2,70 1,88 2,21 4,67
1 3,15 2,12 2,43 5,04
2 3,17 2,12 2,33 4,99
4 2,70 1,89 2,01 4,46
6 1,79 1,51 1,65 3,63
8 0,98 0,99 1,08 2,55
10 0,11 0,42 0,52 1,33
12 0,00 0,02 0,10 0,40
14 0,00 0,00 0,00 0,02

A B C D

 

Taula A9.1. Taula de referència utilitzada per a calcular FS (Font: IDAE) 

Els números que figuren en cada casella es corresponen amb el percentatge de 

irradiació solar global anual que es perdria, si la porció corresponent resultés interceptada per 

un obstacle. 

Un cop representat el perfil d’obstacles al diagrama i tenint les dades de la taula de 

referència, les pèrdues es calculen sumant les contribucions d’aquelles caselles que resultin 

total o parcialment ocultes pel perfil d’obstacles representat (Equació A9.2). 

           (Eq. A9.2) 

 

           

∑= omplertdfactorocultacasellaladevalorPèrdues '_·____(%)
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En el cas que l’ocultació sigui parcial, s’utilitzarà un coeficient anomenat factor 

d’omplert, i que en funció del grau d’ocupació pren uns valors proporcionals al mateix: 

 • 0,25 si s’ocupa aproximadament una quarta part de la casella. 

• 0,50 si s’ocupa aproximadament la meitat de la casella. 

• 0,75 si s’ocupa aproximadament tres quartes parts de la casella. 

• 1 si s’ocupa aproximadament la totalitat de la casella. 

Finalment el factor d’ombres (FS) es calcula aplicant l’Equació A9.3. 

     (Eq. A9.3) 

 

En els següents apartats es mostra l’aplicació d’aquest mètode per als diferents nuclis 

de que es composa l’edifici d’estudi.4 

9.1. Factor d’ombres (FS) nucli 1 

 L’únic obstacle que hi ha al nucli 1 és una xemeneia de 1,85m d’alçada. En la Figura 
A9.3 es poden veure les dades que s’han utilitzat per a calcular els valors d’azimut i elevació. 

 

Figura A9.3. Situació dels diferents obstacles a coberta del nucli 1 

 Els valors trobats utilitzant aquesta representació són: 
• Azimut 1 → 42º → ϕ1 = 19,86º 
• Azimut 2 → 44º → ϕ2 = 25,50º 
• Azimut 3 → 59º → ϕ3= 23,87º 

                                                 

4 Veure Annex E, plànol E06 – Situació captadors solars a planta coberta. 

100
(%)100 PèrduesFS −

=
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Al representar tots els parells de valors en el diagrama de trajectòries del Sol, s’obté la 

Figura A9.4. 

 

Figura A9.4. Representació del perfil d’obstacles del nucli 1 

Aplicant les equacions A9.2 i A9.3 s’obté: 

7025,199,0·25,079,1·25,098,011,0·25,08·25,06·25,0810·25,0(%) =+++=+++= BAAAPèrdues  

982975,0
100

7025,1100
=

−
=FS → FSnucli1 = 0,982975 

9.2. Factor d’ombres (FS) nucli 2 

Tal i com es mostra en la Figura A9.5, al nucli 2 no hi ha cap obstacle que projecti 

ombres sobre el nucli 2. Per tant, el factor d’ombres en aquest cas serà: FSnucli2 = 1. 

 

Figura A9.5. Situació d’obstacles a coberta al nucli 2 
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9.3. Factor d’ombres (FS) nucli 3 

Els obstacles que poden projectar ombres sobre la instal·lació solar del nucli 3 són dues 

xemeneies de 1,85m d’alçada cadascuna i la llosa superior de l’ascensor de 0,92m d’alçada 

(Figura A9.6). 

 

Figura A9.6. Situació d’obstacles a coberta al nucli 3 

 Amb les dades de la figura anterior es calcula: 

• Azimut 1 → -6º → ϕ1 = 36,61º 
• Azimut 2 → 19º → ϕ2 = 38,45º 
• Azimut 3 → 22º → ϕ3= 18,50º 
• Azimut 4 → 33º → ϕ4 = 17,63º 
• Azimut 5 → 39º → ϕ5 = 5,78º 
• Azimut 6 → 50º → ϕ6= 5,08º 

La  representació d’aquestes dades en el diagrama de trajectòries es mostra en la 

Figura A9.7, i amb aquestes dades es calcula: 

6275,425,0·7,25,0·15,375,0·17,325,0·45,0·175,0·2(%) =++=++= AAAPèrdues  

Per tant: 953725,0
100

6275,4100
=

−
=FS → FS nucli3 = 0,953725 
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Figura A9.7. Representació del perfil d’obstacles del nucli 3 

9.4. Factor d’ombres (FS) nucli 4 

L’únic obstacle que hi ha al nucli 4 és una xemeneia de 1,85m d’alçada (Figura A9.8). 

 

Figura A9.8. Situació d’obstacles a coberta del nucli 4 

Amb aquestes dades: 

• Azimut 1 → 65º → ϕ1 = 15,95º 
• Azimut 2 → 75º → ϕ2 = 16,72º 
• Azimut 3 → 76º → ϕ3= 14,33º 

Es representen aquests valors al diagrama de trajectòries (Figura A9.9) i s’obté: 

3475,025,0·02,075,0·42,025,0·11,025,0·1275,0·1025,0·10(%) =++=++= BBAPèrdues  

Per tant: 1996525,0
100

3475,0100
≅=

−
=FS → Es pot dir que al nucli 4 no hi ha pèrdues per 

ombres, així doncs: FSnucli4 = 1. 
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Figura A9.9. Representació del perfil d’obstacles del nucli 4 
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10. Selecció de l’interacumulador i càlculs definitius 

Un cop escollit el model de captador, coneixent la ubicació exacte de les quatre 

instal·lacions a la coberta de l’edifici i havent calculat el factor d’ombres de cada escala, es 

procedeix al càlcul definitiu per a cada instal·lació. 

Aquesta comprovació es realitzarà també amb el mètode f-chart. Es calcularà el valor 

de RI real per a cada escala (es recorda que anteriorment s’havia treballat amb la hipòtesi de 

FS=1), amb la superfície de captació definitiva i les necessitats energètiques a cobrir. 

A continuació es recorden els paràmetres vàlids per a les quatre instal·lacions: 

• Model de captador: SchücoSol U.5 Natur 

• Nº de captadors: 5 unitats per escala 

• Característiques captador: 
o Àrea d’obertura: 2,49m2 

o ηo= 0,819 → b=0,819 → Fr·(τ·α) 

o a1=3,572W/m2K 

o a2=0,017W/m2K2 → m=4,567W/m2K 

o 
n)·(
)·(

ατ
ατ

: 0,96 (superfície del captador transparent senzilla). 

o 
Fr
Fr '

: 0,95 

Volum d’acumulació: Es suposarà un volum d’acumulació de 40l/persona_dia, el que 

suposa dipòsits individuals de 120l per a les vivendes de 3 dormitoris i de 160l per a vivendes 

de 4 dormitoris. Aquesta decisió es pren d’acord a la classificació de Tomás Perales [19] que 

considera que per a vivendes un consum baix és de 40 l/persona i dia. Aquest valor és major 

que el mínim de demanda de ACS diària i suficient per a que càpiguen aquests 

interacumuladors a l’espai destinats a ells a la cuina. A la Figura A10.1 es poden veure les 

característiques tècniques d’aquests interacumuladors: 
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Figura A10.1. Característiques tècniques interacumuladors. (Font: Junkers) 

Per al cas concret de Montgat es selecciona segons el tipus de vivenda: 

•  Vivendes de dos dormitoris: Model ST-120, amb un volum net d’acumulació 

de 117 l. 

• Vivendes de tres dormitoris: Model ST-160, amb un volum net d’acumulació 

de 152 l. 

Així doncs, es disposa d’un volum d’acumulació per als nuclis 1, 2 i 3 de 1684 l i de 

1649 l per al nucli 4. 

El CTE estableix en el seu punt 3.3.3.1 en el seu article 2 [20], que per a l’aplicació de 

ACS , l’àrea total dels captadors tindrà un valor tal que es compleixi la condició de la Equació 

A10.1: 

     (Eq. A10.1) 
 

On:  
A és la suma de les àrees dels captadors (m2). 

V és el volum del dipòsit d’acumulació solar (l). 

Aquesta relació amb les dades de Montgat és de: 50< 135,26<180 per als nuclis 1, 2 i 3; 

i de 50<132,45<180 per al nucli 4. 

En el punt 3.3.4.2 [20] diu que per al cas de l’intercanviador incorporat a l’acumulador, la 

relació entre la superfície útil d’intercanvi i la superfície total de captació no serà inferior a 0,15. 

18050 <<
A
V
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En la figura A10.1 s’observa que la superfície d’intercanvi (serpentí) per ambdós tipus 

d’interacumulador és de 0,61 m2, obtenint doncs per a les dotze vivendes una superfície total 

de 7,32 m2; així doncs: 

15,059,0
45,12
32,7

>=  

Es compleixen ambdues condicions. 

10.1. Càlcul definitiu i comprovació del nucli 1 

 El primer que s’ha de fer, és tornar a calcular la radiació disponible en el camp de 
captació (RI). Aquests resultats es mostren a la Taula A10.1. 

 

Mes n

Radiació 
disponible al 

pla horitzontal 
per m2 i dia 

(MJ/m2)

K Factor 
d'histèresi FI FS

Radiació 
disponible en el 

pla dels captadors 
per m2 i mes 

(MJ/m2)

Radiació 
disponible en el 

pla dels captadors 
per m2 i mes 

(kWh/m2)

Gen. 31,00 6,50 1,42 0,94 1,00 0,98 264,38 73,44
Feb. 28,00 9,50 1,30 0,94 1,00 0,98 319,52 88,75
Mar. 31,00 12,90 1,16 0,94 1,00 0,98 428,63 119,06
Abr. 30,00 16,10 1,03 0,94 1,00 0,98 459,68 127,69
Mai. 31,00 18,60 0,93 0,94 1,00 0,98 495,48 137,63
Juny 30,00 20,30 0,89 0,94 1,00 0,98 500,82 139,12
Jul. 31,00 21,60 0,93 0,94 1,00 0,98 575,40 159,83
Ago. 31,00 18,10 1,04 0,94 1,00 0,98 539,19 149,78
Set. 30,00 14,60 1,21 0,94 1,00 0,98 489,70 136,03
Oct. 31,00 10,80 1,41 0,94 1,00 0,98 436,19 121,16
Nov. 30,00 7,20 1,55 0,94 1,00 0,98 309,35 85,93
Des. 31,00 5,80 1,52 0,94 1,00 0,98 252,52 70,15

Total anual: 1.408,57  

Taula A10.1. Radiació anual disponible en el pla dels captadors per al nucli 1 

 

Dades per al nucli 1: 

• Necessitats energètiques: 24.182,23 kWh anuals 

• Contribució solar mínima: 50% 
• Superfície de captació: 12,45m2 
• Volum d’acumulació: 1.684l 
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 Els resultats d’aplicar el mètode f-chart es mostren a la Taula A10.2. Amb les dades en 
aquesta reflexades es calcula el rendiment mig anual i la fracció solar anual: 

 

 

 

 Es compleixen totes les especificacions marcades per les diferents normatives 
d’aplicació. 
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10.2. Resultats definitius i comprovació del nucli 2 

La radiació disponible (RI) per al nucli 2, és la que es mostra en la Taula A10.3. 

Mes n

Radiació 
disponible al 

pla horitzontal 
per m2 i dia 

(MJ/m2)

K Factor 
d'histèresi FI FS

Radiació 
disponible en el 

pla dels captadors 
per m2 i mes 

(MJ/m2)

Radiació 
disponible en el 

pla dels captadors 
per m2 i mes 

(kWh/m2)

Gen. 31,00 6,50 1,42 0,94 1,00 1,00 268,96 74,71
Feb. 28,00 9,50 1,30 0,94 1,00 1,00 325,05 90,29
Mar. 31,00 12,90 1,16 0,94 1,00 1,00 436,05 121,13
Abr. 30,00 16,10 1,03 0,94 1,00 1,00 467,64 129,90
Mai. 31,00 18,60 0,93 0,94 1,00 1,00 504,06 140,02
Juny 30,00 20,30 0,89 0,94 1,00 1,00 509,49 141,52
Jul. 31,00 21,60 0,93 0,94 1,00 1,00 585,36 162,60
Ago. 31,00 18,10 1,04 0,94 1,00 1,00 548,53 152,37
Set. 30,00 14,60 1,21 0,94 1,00 1,00 498,18 138,38
Oct. 31,00 10,80 1,41 0,94 1,00 1,00 443,74 123,26
Nov. 30,00 7,20 1,55 0,94 1,00 1,00 314,71 87,42
Des. 31,00 5,80 1,52 0,94 1,00 1,00 256,90 71,36

Total anual: 1.432,97  

Taula A10.3. Radiació anual disponible en el pla dels captadors per al nucli 2 

Dades per al nucli 2: 

• Necessitats energètiques: 24.182,23 kWh anuals 

• Contribució solar mínima: 50% 
• Superfície de captació: 12,45m2 
• Volum d’acumulació: 1.684 l 

 Els resultats d’aplicar el mètode f-chart es mostren a la Taula A10.4. Amb les dades en 
aquesta reflexades es calcula el rendiment mig anual i la fracció solar anual: 

 

 

 

 Es compleixen totes les especificacions marcades per les diferents normatives 
d’aplicació. 
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10.3. Resultats definitius i comprovació del nucli 3 

La radiació disponible (RI) per al nucli 3, és la que es mostra en la Taula A10.5. 

Mes n

Radiació 
disponible al 

pla horitzontal 
per m2 i dia 

(MJ/m2)

K Factor 
d'histèresi FI FS

Radiació 
disponible en el 

pla dels captadors 
per m2 i mes 

(MJ/m2)

Radiació 
disponible en el 

pla dels captadors 
per m2 i mes 

(kWh/m2)

Gen. 31,00 6,50 1,42 0,94 1,00 0,95 256,52 71,25
Feb. 28,00 9,50 1,30 0,94 1,00 0,95 310,01 86,11
Mar. 31,00 12,90 1,16 0,94 1,00 0,95 415,87 115,52
Abr. 30,00 16,10 1,03 0,94 1,00 0,95 446,00 123,89
Mai. 31,00 18,60 0,93 0,94 1,00 0,95 480,74 133,54
Juny 30,00 20,30 0,89 0,94 1,00 0,95 485,91 134,98
Jul. 31,00 21,60 0,93 0,94 1,00 0,95 558,28 155,08
Ago. 31,00 18,10 1,04 0,94 1,00 0,95 523,15 145,32
Set. 30,00 14,60 1,21 0,94 1,00 0,95 475,13 131,98
Oct. 31,00 10,80 1,41 0,94 1,00 0,95 423,21 117,56
Nov. 30,00 7,20 1,55 0,94 1,00 0,95 300,15 83,37
Des. 31,00 5,80 1,52 0,94 1,00 0,95 245,01 68,06

Total anual: 1.366,66  

Taula A10.5. Radiació anual disponible en el pla dels captadors per al nucli 3 

Dades per al nucli 3: 

• Necessitats energètiques: 24.182,23 kWh anuals 

• Contribució solar mínima: 50% 
• Superfície de captació: 12,45m2 
• Volum d’acumulació: 1.684l 

 Els resultats d’aplicar el mètode f-chart es mostren a la Taula A10.6. Amb les dades en 
aquesta reflexades es calcula el rendiment mig anual i la fracció solar anual: 

 

 

 

 Es compleixen totes les especificacions marcades per les diferents normatives 
d’aplicació. 
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10.4. Resultats definitius i comprovació del nucli 4 

La radiació disponible (RI) per al nucli 4, és la que es mostra en la Taula A10.7. 

Mes n

Radiació 
disponible al 

pla horitzontal 
per m2 i dia 

(MJ/m2)

K Factor 
d'histèresi FI FS

Radiació 
disponible en el 

pla dels captadors 
per m2 i mes 

(MJ/m2)

Radiació 
disponible en el 

pla dels 
captadors per 

m2 i mes 
(kWh/m2)

Gen. 31,00 6,50 1,42 0,94 1,00 1,00 268,96 74,71
Feb. 28,00 9,50 1,30 0,94 1,00 1,00 325,05 90,29
Mar. 31,00 12,90 1,16 0,94 1,00 1,00 436,05 121,13
Abr. 30,00 16,10 1,03 0,94 1,00 1,00 467,64 129,90
Mai. 31,00 18,60 0,93 0,94 1,00 1,00 504,06 140,02
Juny 30,00 20,30 0,89 0,94 1,00 1,00 509,49 141,52
Jul. 31,00 21,60 0,93 0,94 1,00 1,00 585,36 162,60
Ago. 31,00 18,10 1,04 0,94 1,00 1,00 548,53 152,37
Set. 30,00 14,60 1,21 0,94 1,00 1,00 498,18 138,38
Oct. 31,00 10,80 1,41 0,94 1,00 1,00 443,74 123,26
Nov. 30,00 7,20 1,55 0,94 1,00 1,00 314,71 87,42
Des. 31,00 5,80 1,52 0,94 1,00 1,00 256,90 71,36

Total anual: 1.432,97  

Taula A10.5. Radiació anual disponible en el pla dels captadors per al nucli 3 

Dades per al nucli 3: 

• Necessitats energètiques: 23.632,64 kWh anuals 

• Contribució solar mínima: 50% 
• Superfície de captació: 12,45m2 
• Volum d’acumulació: 1.649l 

 Els resultats d’aplicar el mètode f-chart es mostren a la Taula A10.8. Amb les dades en 
aquesta reflexades es calcula el rendiment mig anual i la fracció solar anual: 

 

 

 

 Es compleixen totes les especificacions marcades per les diferents normatives 
d’aplicació. 
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