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Resum 
El projecte que es desenvolupa a continuació es basa en l’estudi i posterior disseny 

d’una instal·lació d’energia solar tèrmica per a l’obtenció d’aigua calenta sanitària (ACS), en 

una edificació residencial de nova construcció que consta de 48 vivendes ubicada a 

Montgat. 

El principal objectiu és establir una metodologia de càlcul que permeti realitzar el 

dimensionament d’una instal·lació solar tèrmica, atenent als requisits mínims de les diferents 

normatives que li són d’aplicació. Si bé és cert que actualment hi ha molts programes de 

càlcul que realitzen aquests dimensionaments, no és menys important tenir la base que 

permetrà, en el cas d’utilitzar-los, entendre el que es fa i per què. 

 El mètode utilitzat per a la part tèrmica del projecte, en el que es basen tots els 

softwares abans esmentats, és el mètode de les corbes f-chart. 

També es realitza el càlcul de la xarxa hidràulica i dels principals elements que la 

configuren: bomba, vas d’expansió, tubs, aïllaments,...etc. 

La configuració de la instal·lació seleccionada és de tipus captació centralitzada i 

sistemes d’acumulació i recolzament individuals. Si bé és cert que aquest sistema és molt 

còmode per a l’usuari final, perquè ell mateix es pot gestionar l’energia sense veure’s afectat 

per l’ús que en facin altres veïns, és poc competitiu davant d’altres solucions més senzilles 

que segurament seran més atractives des d’un punt de vista econòmic. 

L’energia solar presenta importants avantatges respecte a les tecnologies actuals. La 

primera i la més important, és que és una energia neta i lliure d’emissions d’efecte 

hivernacle que a més, es nodreix d’una font inesgotable com és el Sol. 
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1. Introducció 

L’energia solar tèrmica consisteix en l’aprofitament del calor solar mitjançant la 

utilització de panells solars tèrmics. 

De manera esquemàtica, el sistema d’energia solar tèrmica funciona de la següent 

manera: el captador o panell solar capta els raigs del sol, absorbint d’aquesta manera la 

seva energia en forma de calor. Per l’interior d’aquests panells hi circula un fluid 

(normalment aigua), de manera que part de la calor absorbida és transferida a aquest, el 

fluid augmenta la seva temperatura i és emmagatzemat o directament portat als punts de 

consum. 

Les aplicacions més esteses d’aquesta tecnologia són l’escalfament d’aigua calenta 

sanitària (ACS), la calefacció per terra radiant i el preescalfament d’aigua per a processos 

industrials. 

Altres aplicacions són l’escalfament d’aigua per a piscines cobertes o a la intempèrie, 

i usos emergents com la climatització i el fred solar alimentant a bombes d’absorció. 

Actualment es pot afirmar que l’aprofitament de l’energia solar tèrmica és una 

tecnologia madura i fiable, que les inversions realitzades en general són amortitzables sense 

la necessitat de subvencions, i que es tracta d’una alternativa respectuosa amb el medi 

ambient. 

En els últims anys s’està produint un augment notable d’instal·lacions d’energia solar 

tèrmica degut, per una part, a la major sensibilitat social i política cap a temes 

mediambientals i, per altra, a la continua millora i reducció de costos dels sistemes solars 

tèrmics. 

Amb l’entrada en vigor del Decret d’Ecoeficiència l’agost del 2006 a nivell de 

Catalunya i la posterior entrada en vigor del nou Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) a nivell 

Estatal al març del 2007, sobretot el seu apartat HE - Estalvi d’energia, totes les noves 

construccions estan obligades a instal·lar sistemes d’aprofitament d’energia solar tèrmica. 
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1.1. Objectius del projecte 

El projecte es basa en l’estudi i posterior disseny d’una instal·lació d’energia solar 

tèrmica per a la producció de ACS en un edifici de nova construcció. 

Atenent a les diferents normatives que li són d’aplicació, es pretén establir un 

procediment de càlcul que permeti a un enginyer adquirir els coneixements bàsics per al 

dimensionament d’aquest tipus d’instal·lacions. 

Si bé és cert que actualment hi ha molts softwares de càlcul que permeten fer el 

dimensionament d’una manera ràpida i senzilla, és important adquirir els coneixements 

mínims que permetin entendre el que es fa, perquè i com es fa. 

La metodologia emprada en aquest projecte és en la que es basen tots els 

programes de càlcul que actualment hi ha en el mercat i la única que està reconeguda per el 

Instituto de Diversificación y Ahorro de Energia (IDAE); el mètode de les corbes f-chart. 

1.2. Abast del projecte 

El projecte arranca amb l’estudi de les característiques i tipologia d’edifici que, 

juntament amb l’emplaçament d’aquest, determinarà les necessitats energètiques que la 

instal·lació solar haurà de cobrir.  

Un cop establides les dades de partida, es realitzarà el dimensionament de la 

superfície de captació necessària per a assolir els objectius establerts per les diferents 

normatives que li són d’aplicació. Aquesta és la part central del projecte i la més important 

des del punt de vista didàctic. 

També es realitzarà el càlcul dels principals elements que conformen la xarxa 

hidràulica de la instal·lació d’una manera ràpida i senzilla, que permetrà disposar de la 

informació més important que permetrà l’elaboració del corresponent pressupost. 
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2. Emplaçament de l’edifici 
L’edifici d’estudi és un bloc de vivendes multifamiliars situat a la Ronda dels Països 

Catalans del municipi de Montgat (Figura 2.1)1. 

 

Figura 2.1. Emplaçament de l’edifici  

Aquest edifici consta de dos blocs principals anomenats H e I, i cadascun d’ells 

consta de dues escales o nuclis independents. Per tant, tenim en un mateix recinte quatre 

escales o nuclis amb 12 vivendes cada un, 3 per planta (planta baixa, planta primera, planta 

segona i planta tercera), formant un total de 48 vivendes. 

Montgat pertany a la comarca del Maresme (província Barcelona) i les seves dades 

geogràfiques són les que es mostren a continuació: 

• Alçada sobre el nivell del mar: 20m 

• Latitud: 41º 28’ N 

• Longitud: 2º 18’ E 

Aquestes dades seran de vital importància per al disseny de la instal·lació. 

  

 
                                                 
1 Consultar Annex E, plànol E01 – Situació i emplaçament. 
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3. Sistemes d’obtenció de ACS 
La producció de ACS és la aplicació pràctica de l’energia solar que millor s’adapta a 

les característiques de la mateixa ja que: 

• Les temperatures a les que és necessari arribar, entre 30ºC i 40ºC, 

coincideixen amb les més apropiades per a una adequada eficiència del 

captador. 

• És una necessitat que ha de ser satisfeta durant tot l’any, pel que la inversió 

de la instal·lació es rendibilitzarà  més ràpidament que en el cas de les 

aplicacions estacionals, com la calefacció a l’hivern o l’escalfament de 

piscines a l’estiu mitjançant la utilització d’elements solars anàlegs. 

Pràcticament la totalitat dels sistemes per a l’obtenció de ACS consisteixen en la 

combinació de captadors solars, sistema d’intercanvi tèrmic, acumulació, circuït hidràulic, 

sistema de regulació i control, i equip d’energia convencional auxiliar. 

En la majoria dels casos el principal objectiu d’una instal·lació solar tèrmica és 

aconseguir el màxim estalvi d’energia convencional i, per tant de diners, amb una durabilitat i 

qualitat suficients garantint un funcionament segur. 

Això no és compatible amb determinats dissenys en els que per falta o mala 

concepció del sistema de regulació, es fa treballar indegudament al sistema auxiliar, 

provocant un baixíssim rendiment econòmic de la instal·lació. 

En altres ocasions, la falta d’un control o manteniment adequats, fa que la instal·lació 

solar deixi de funcionar recaient tot el pes del treball en el sistema auxiliar, amb el que 

l’usuari no es donaria compte de l’error fins que es produïssin anomalies fàcilment 

observables, s’esgotés el dipòsit de combustible o arribés la corresponent factura.  

L’eficiència global de la instal·lació depèn tant del bon disseny de la mateixa, com de 

la seva correcta instal·lació, la qualitat de tots els components del sistema i la seva 

interrelació, i la correcta supervisió i manteniment del conjunt. 

Per a intentar prevenir molts dels símptomes que més freqüentment s’observen en 

els sistemes d’obtenció de ACS per energia solar, s’han de respectar quatre principis 

generals, interdependents entre sí: 

1. Captar el màxim possible d’energia solar. 
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2. Consum prioritari de l’energia solar. 

3. Assegurar la correcta complementarietat entre l’energia solar i la 

convencional. 

4. No escalfar l’acumulació solar amb el sistema auxiliar. 

La presa en consideració d’aquests quatre principis generals, assentarà les bases 

per al bon funcionament de la instal·lació, amb un elevat rendiment de conversió solar. 

4. Tipus d’instal·lacions solars en edificis 
En un edifici, sigui nou o ja existent, s’ha de decidir quin tipus de sistema s’utilitzarà. 

En general, un edifici existent serà sempre  més complex ja que no es poden modificar 

fàcilment les instal·lacions interiors de les vivendes i disposar d’espai dins d’elles per a 

col·locar els nous equips. 

Les instal·lacions de producció de ACS en un edifici poden ser centralitzades o 

individuals, havent-hi les següents possibilitats: 

• Sistema convencional centralitzat. 

• Sistema solar amb captació i acumulació centralitzada i sistema de distribució 

d’aigua preescalfada centralitzat. 

• Sistema solar amb captació centralitzada i sistemes d’acumulació i 

recolzament individuals. 

• Sistema solar totalment individual de ACS. 

4.1. Sistema convencional centralitzat 

El sistema centralitzat utilitza una instal·lació comú per a tots els veïns, des d’on se’ls 

distribueix l’aigua calenta, podent-ne mesurar el consum d’aigua individual de cada un i 

facturar-lo. 

La instal·lació solar en aquest sistema també és comú a tots, amb un sistema 

d’acumulació central on es preescalfa l’aigua abans de passar pel sistema convencional. 
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Figura 4.1. Instal·lació solar totalment centralitzada. 

És una solució no molt complexa i de fàcil aplicació, sobretot en edificis nous. En un 

edifici existent, només es podrà utilitzar si el sistema de ACS és centralitzat. 

4.2. Sistema solar amb captació i acumulació centralitzada i 
sistema de distribució d’aigua preescalfada centralitzat 

Aquest sistema utilitza una acumulació solar centralitzada que distribueix l’aigua 

preescalfada a totes les vivendes, i a cadascuna d’elles, un sistema instantani convencional 

que li aporta l’energia restant. 

 

Figura 4.2. Instal·lació amb captació, acumulació i distribució d’aigua centralitzats. 

És una bona solució, ja que a més a més permet fer una mesura de l’aigua 

preescalfada consumida. 
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En un edifici existent és una solució no molt complexa ja que només obliga a crear la 

xarxa d’aigua preescalfada i disposar d’espai per l’acumulador solar comú. 

4.3. Sistema solar amb captació centralitzada i sistemes 
d’acumulació i recolzament individuals 

El circuït solar primari arriba a cadascuna de les vivendes on es disposa de un 

intercanviador acumulador (interacumulador) individual en sèrie amb el sistema de 

recolzament. 

El problema d’aquest sistema és la regulació. Les necessitats de cada vivenda poden 

ser diferents tant en quantitat com en horari, pel que seria interessant que cada acumulador, 

en funció de la seva temperatura, tingués una vàlvula que l’eliminés del circuït de distribució. 

 

Figura 4.3. Instal·lació amb captació centralitzada i intercanvi i acumulació distribuïts. 

Aquesta solució s’adopta en edificis nous quan es vol disposar d’un sistema de ACS 

individual i sense centralització de l’acumulació. Obliga a disposar de l’espai necessari per  a 

l’acumulació a cada una de les vivendes. En un edifici existent pot ser inviable per la falta 

d’espai. 

4.4. Sistema totalment individual de ACS 

S’utilitza un sistema solar per a cada vivenda. Cada pis te les seves plaques solars, 

el seu circuït d’acumulació solar i el seu sistema convencional individual. 
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Figura 4.4. Instal·lació totalment individualitzada. 

Aquest sistema però només és interessant per a petits edificis amb poques vivendes. 

El rendiment global de la instal·lació és menor. 

4.5. Solució adoptada per al cas concret de Montgat 

Tenint en compte que l’edifici d’estudi és una obra nova i per tant no es plantegen, a 

priori, problemes d’espai; i davant la impossibilitat de trobar espai comú on ubicar un únic 

dipòsit, s’escull la opció de captació centralitzada i sistemes d’acumulació i recolzament 
individuals. 

S’ha escollit aquesta tipologia basant-se en els següents criteris: 

• L’acumulació individual per habitatge permet una gestió de l’energia sense 

afectació a la resta de veïns. 

• Un consum superior al normal, no afecta a la resta d’habitatges ja que es 

realitza en base al volum emmagatzemat al dipòsit individual i utilitzant 

l’energia auxiliar en cas necessari. 

• L’averia i/o reparació de l’equip solar de l’habitatge no afecta el funcionament 

de la resta. 

• No ha de disposar-se d’un espai comunitari per a emmagatzemar l’aigua. 
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• Al no haver-hi dos intercanviadors de calor (l’intercanviador està situat dins de 

l’acumulador) no es perd rendiment, davant d’altres configuracions que 

disposen de dos intercanviadors. 

A més a més, i tenint en compte la configuració de l’edifici en qüestió 2, no només 

seran individuals els sistemes d’acumulació i recolzament, sinó que es projectaran quatre 

instal·lacions independents, una per a cada escala o nucli. D’aquesta manera, si hi ha 

problemes o averies en una de les escales, la resta no es veuran afectades. També serà 

més senzill dimensionar quatre instal·lacions per a subministrar aigua calenta sanitària a 

dotze vivendes, on els recorreguts seran més curts i per tant i haurà menys pèrdues i es 

tindrà un rendiment global més elevat, que projectar una única instal·lació que realitzi el 

subministre a quaranta-vuit pisos. 

5. Demanda energètica3 
Per a poder calcular la demanda energètica prèviament s’ha de conèixer la demanda 

diària de ACS de l’edifici.  

Per a poder determinar aquesta demanda de ACS, s’han de consultar les diferents 

normatives que li són d’aplicació. Per al cas concret del municipi de Montgat aquestes són: 

• El Código Técnico de la Edificación (CTE)  sobretot el seu capítol HE 4 

Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria (Real Decret 314/2006). 

• Decret d’Ecoeficiència (Decret 21/2006). 

• Ordenança solar de Montgat. 

• Ordenança solar de Barcelona. 

5.1. Demanda de ACS 

5.1.1. CTE 

El CTE  HE 4 en el seu apartat 3 [1] estableix la metodologia per al càlcul i 

dimensionament de la demanda energètica en qualsevol tipus d’edificació. 

Per a això estableix una classificació de demandes unitàries, en litres ACS/dia a 

60ºC, segons la tipologia d’edifici i ús al que està destinat. Tot i que el CTE no obliga a 

escollir aquesta temperatura, 60ºC serà la temperatura que s’utilitzarà per a realitzar els 

                                                 
2 Consultar Annex E, plànols: E02 – Arquitectura. Distribució planta baixa, E03 – Arquitectura. Distribució plantes 1, 2 i 3 i E04 – 
Arquitectura. Distribució planta coberta. 
3 Aquest apartat es desenvolupa de forma extensa en l’annex A – Càlculs Tèrmica. 
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càlculs de demanda. Per al cas concret de l’edifici d’estudi, aquesta demanda és de 22 litres 

per persona i dia. 

Per a determinar el número de persones de l’edifici, s’estableix una equivalència 

entre el número de dormitoris i les persones a cada vivenda, assignant un número de 

persones determinat segons els dormitoris de que consta cada pis.  

A l’edifici d’estudi hi ha vivendes de 2 i 3 dormitoris, i segons aquesta classificació, 

els hi corresponen 3 i 4 ocupants respectivament. D’aquesta manera s’obtenen 44 persones 

per als nuclis 1, 2 i 3, i 43 per al nucli 4. 

5.1.2. Decret d’Ecoeficiència 

Al igual que el CTE el Decret d’Ecoeficiència en el seu Annex 1 [2], 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. Per al cas de l’edifici 

d’estudi aquest consum unitari per persona és de 28 litres de ACS per dia.  

Per al càlcul de número de persones per vivenda, la metodologia és la mateixa que la 

establerta al CTE, per tant s’obté 44 ocupants per als nuclis 1, 2 i 3, i 43 ocupants per al 

nucli 4. 

5.1.3. Ordenança solar 

L’Ordenança solar de Montgat només estableix en el seu article 9 [3], que les 

instal·lacions solars han de proporcionar una aportació mínima d’energia solar del 60%. En 

cap punt però especifica la temperatura de subministre ni tampoc quina és la demanada 

mínima en litres ACS per persona i dia. 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 [5], 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. 

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 5.1 .   
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        (Eq. 5.1) 

On: 

C: és el consum d’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. 

El número d’ocupants per habitatge és el mateix que en els casos anteriors. 

5.1.4. Càlcul de demandes 

Multiplicant el número d’ocupants de cada escala per la demanada unitària, i pel 

factor de reducció en el cas de l’ordenança solar, obtenim els resultats que es mostren a la 

Taula 5.1: 

CTE (22 l/ persona) Decret (28 l/persona) Ordenança (35 l/persona ·f)

1 44,00 968,00 1.232,00 1.478,40
2 44,00 968,00 1.232,00 1.478,40
3 44,00 968,00 1.232,00 1.478,40
4 43,00 946,00 1.204,00 1.444,80

Demanda de ACS (l/dia)

Nucli nº persones

 

Taula 5.1. Demanda ACS en l/dia segons diferents normatives. 

5.2. Contribució mínima 

La contribució mínima d’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. 

iCfC Σ= ·
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5.2.1. Contribució mínima segons el CTE 

El CTE estableix una classificació de zones climàtiques en tot l’Estat, en funció de la 

radiació solar global que incideix sobre la península en una superfície horitzontal. Tenint en 

compte que Montgat es troba a la zona del Maresme, la demanda diària de ACS i que la font 

energètica de recolzament de l’energia solar és gas natural, 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.  

5.2.2. Contribució mínima segons el Decret d’Ecoeficiència 

El Decret d’Ecoeficiència també disposa, en el seus annexes II i III [6], d’un mapa on 

hi apareix la classificació de les diferents zones climàtiques de Catalunya. 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. 

Per al cas de Montgat i atenent a la demanda diària de ACS aquesta contribució 
solar mínima exigida és del 50%. 

5.2.3. 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. 

5.3. Càlcul de la demanda energètica 

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 5.2. 

    (Eq. 5.2) 

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). 

nttCCQ a
xarxa

a
ACSACSeACS )··(· −=
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n : número de dies del mes d’estudi. 

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, que és 60ºC en el 

cas del CTE i el Decret d’Ecoeficiència, i de 45ºC en el cas de l’Ordenança solar. 

La temperatura de l’aigua de la xarxa de Montgat es calcula segons la norma UNE 
94002:2005 [7], norma que determina la temperatura de l’aigua de la xarxa en funció de 

l’alçada de la ciutat. Les temperatures de l’aigua de la xarxa de Montgat utilitzades per a 

aquest càlcul són les que es mostren a la Taula 5.2. 

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 5.2. Temperatura de l’aigua de la xarxa de Montgat. 

Aplicant l’equació 5.2 per a tots els mesos de l’any, s’obté la demanda energètica 

anual que, multiplicada pel tant per cent de contribució mínima, ens dóna la demanda 

mínima a cobrir per la instal·lació. 

Aquest apartat està desenvolupat a l’Annex A: Càlculs tèrmica, a mode de resum, 

s’obté per a cada nucli i segons normatives, els resultats de la Taula 5.3. 

CTE Decret Ordenança CTE Decret Ordenança CTE Decret Ordenança
1 19.000,33 24.182,23 19.604,63 30 50 60 5.700,10 12.091,12 11.762,78
2 19.000,33 24.182,23 19.604,63 30 50 60 5.700,10 12.091,12 11.762,78
3 19.000,33 24.182,23 19.604,63 30 50 60 5.700,10 12.091,12 11.762,78
4 18.568,50 23.632,64 19.159,07 30 50 60 5.570,55 11.816,32 11.495,44

Qacs (kWh/any) Contribució mínima (%) Demanda a cobrir per la instal·lació 
(kWh/any)Nucli

 

Taula 5.3. Demandes energètiques a cobrir (kWh/any) segons diferents normatives. 

Com es pot veure, el Decret d’Ecoeficiència és el més restrictiu, per tant a partir 

d’ara tots els càlculs es realitzaran amb les dades obtingudes al aplicar aquesta normativa. 

 6. Energia incident sobre una superfície inclinada (RI)4 
1 

No tota l’energia que es rep del Sol és captada per les plaques solars. Hi ha una 

sèrie de factors com són la situació dels captadors a coberta, orientació i inclinació 

d’aquests, ombres projectades per altres elements sobre els panells solars, ...etc, que 

                                                 
4 Aquest apartat està desenvolupat en l’Annex A: Càlculs tèrmica. 
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provoquen que no tota l’energia incident en un dia de cada més sobre cada m2 de superfície 

horitzontal de captació (H) es pugi aprofitar. 

Per tant, hi ha una sèrie de paràmetres correctors d’aquesta radiació. 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 6.1. 

         (Eq. 6.1) 

On: 

H és l’energia que incideix sobre 1m2 de superfície horitzontal (MJ/m2). 

Aquestes dades estan tabulades per capitals de província. 

K és un factor corrector, que també està tabulat, i depèn de la latitud de 

l’emplaçament i de l’angle d’inclinació dels captadors. 

0,94 és un altre factor corrector degut a la regulació de la instal·lació; ja que 

s’ha de considerar un llindar d’energia necessari per a procedir a l’intercanvi i 

no tota l’energia captada en tot moment s’intercanvia. Aquesta reducció de 

l’energia útil es pot estimar en un 6%. 

FI és un factor corrector de pèrdues per una orientació i inclinació diferents a 

les òptimes. 

FS és un factor corrector de pèrdues per ombres. 

El CTE estableix uns valor límit per a aquests tipus de pèrdues, de manera que com 

a màxim, tant les de orientació i inclinació com les d’ombres, no poden ser superiors al 10% 

cada una, i entre les dues no poden sumar més de un 15%. 

El càlcul dels termes FI, FS i la obtenció del paràmetre K es poden consultar a 

l’Annex A. 

7. 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 

FSFIKHRI ··94,0··=



Energia solar tèrmica aplicada a una edificació residencial de 3 plantes i 48 vivendes                   Pàg.23 
 

 

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

de es corbes f-chart5 [8].  

Aquest mètode permet realitzar el càlcul de la cobertura d’un sistema solar, és a dir, 

de la seva contribució a l’aportació de calor total necessari per a cobrir les càrregues 

tèrmiques, i del seu rendiment mig en un llarg període de temps. 

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. 

L’equació utilitzada en aquest mètode és la que és la següent: 

3
1

2
2

2
121 ·0215,0·018,0·245,0·065,0·029,1 DDDDDf ++−−=     (Eq. 7.1) 

La seqüència de càlcul que es sol seguir és la següent: 

1. Valoració de les càrregues calorífiques per a l’escalfament d’aigua destinada 

a producció de ACS o calefacció. 

2. Valoració de la radiació solar incident en la superfície inclinada del captador o 

captadors. 

3. Càlcul del paràmetre D1. 

4. Càlcul del paràmetre D2. 

5. Determinació de la gràfica f. 

6. Valoració de la cobertura solar mensual. 

7. Valoració de la cobertura solar anual i formació de taules. 

Les càrregues calorífiques mensuals (QACS) i la radiació incident (RI) es calculen 

mitjançant la metodologia explicada en els capítols 5 i 6 d’aquesta memòria. 

El paràmetre D1 expressa la relació entre l’energia absorbida per la placa del 

captador pla i la càrrega calorífica total d’escalfament durant un mes. 

                                                 
5 Consultat apartat 7.1 de l’Annex A, on està desenvolupada l’explicació d’utilització i càlcul utilitzant aquest mètode. 
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ACS

a

Q
Q

mensualcaloríficaCàrrega
captadorpelabsorbidaEnergiaD ==

__
___

1    (Eq. 7.2) 

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

l’Equació 7.3. 

nRFrSQ Ica ·)··'·(· ατ=     (Eq 7.3) 

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. 7.4) 

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. 

Fr
Fr '

: factor de correcció del conjunt captador-intercanviador. Es 

recomana prendre el valor de 0,95. 

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 7.5. 

ACS

p

Q
Q

mensualcaloríficaCàrrega
captadorpelperdudaEnergiaD ==

__
___

2    (Eq. 7.5) 
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L’energia perduda pel captador (Qp), ve donada per l’Equació 7.6: 

21··)·100·('·· KKttaUFrSQ Lcp ∆−=     (Eq. 7.6) 

On: 

 Sc: superfície de captació (m2). 

 





=
Fr
FrUFrUFr LL

'··'·  essent:            (Eq. 7.7) 

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 

7.8. 

                      
25,0

1 ·75
_

−









=

cS
acumulaciókgK      (Eq. 7.8) 

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 7.9. 

a

axarxaac

t
tttK

−
−++

=
100

·32,2·86,3·18,16,11
2      (Eq. 7.9) 

On: 

tac: temperatura mínima del ACS (ºC). 

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

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

Una vegada obtinguts D1 i D2, aplicant l’equació 7.1 es calcula la fracció de la càrrega 

calorífica mensual aportada pel sistema d’energia solar. 

D’aquesta manera, l’energia útil captada cada mes, Qútil, té el valor: 

ACSútil QfQ ·=      (Eq. 7.10) 

Mitjançat igual procés operatiu que el desenvolupat per a un mes, s’opera per a tots 

els mesos de l’any. La relació entre la suma de les cobertures mensuals i la suma de les 
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càrregues calorífiques, o necessitats mensuals de calor, determinarà la cobertura anual del 

sistema: 

∑

∑
=

=

=

== 12

1

12

1__ a

a
ACS

u

u
útil

necessària

necessària

Q

Q
anualsolarCobertura    (Eq. 7.11) 

8. Determinació de la superfície de captació (Sc) 
La superfície de captació (Sc) es determinarà mitjançant el mètode de f-chart. Tal i 

com s’ha vist a l’apartat anterior, per a l’aplicació d’aquesta metodologia, s’ha de conèixer 

quina és la corba característica del captador, per a poder calcular els paràmetres D1 i D2. 

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 

8.1, 8.2, 8.3 i 8.4. 

 

 
Figura 8.1. Característiques SchücoSol                                 Figura 8.2. Característiques SchücoSol      

U.5 Natur (Font: BOE)                                                            U.5DG Natur (Font: BOE) 
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Figura 8.3. Característiques Greenheiss                                Figura 8.4. Característiques Greenheiss     

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

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 [9], 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% (hipòtesi inicial). 

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

determinar mitjançant l’Equació 8.1. 

disponiblesolarRadiacióanualmigentn
anualsesenergètiqusNecessitatmínimasolaróContribuciSc __(%)·__dimRe

__(%)·__
=   (Eq. 8.1) 

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

Figura 8.1 es pot veure de forma esquemàtica el procediment de càlcul. 

Figura 8.5. Esquema de procediment de càlcul de Sc. 

Un cop s’hagi trobat aquest primer valor de Sc, es determina quin és el número de 

captadors necessaris per a obtenir aquesta superfície de captació: 

captadoroberturadÀrea
Scaptadorsn c

_'_
_º =     (Eq. 8.2) 

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 (Eq. 7.11) 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. 

 

Figura 8.6. Seqüència de càlcul completa. 

A l’Annex A al capítol 7, es pot veure de forma extensa el procediment d’aplicació 

d’aquesta seqüència de càlcul pas a pas. 
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Un cop realitzats tots els càlculs per a tots el nuclis de l’edifici i per a cada un dels 

models de captadors, es fa una comparativa de resultats, per a seleccionar el model definitiu 

de captador. Aquesta comparativa es mostra en la Taula 8.1: 

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

 

Taula 8.1. Comparativa de resultats entre els diferents models de captadors. 

Els nuclis 1, 2 i 3 coincideixen degut a que les dades de partida de necessitats 

energètiques són les mateixes. 

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. 

Les principals característiques del model seleccionat, són les que es mostren a la 

Figura 8.7. 
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Figura 8.7. Característiques captador solar model SchücoSol U.5. Natur (Font: Schüco) 

9. Connexió de captadors i situació a coberta 
El sistema de captació de les instal·lacions està format per conjunts de panells solars 

que s’han d’interconnectar entre sí i amb la resta del sistema. 

Aquesta connexió ha de realitzar-se respectant certs principis que permeten que el 

cabal que circula per tots els captadors sigui el mateix, evitant que uns treballin amb més 

flux que d’altres, degut a que el fluid tendeix a recórrer prioritàriament el camí més fàcil. 
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D’aquesta manera s’aconsegueix que tots els captadors treballin amb rendiments 

similars, provocant en el fluid salts tèrmics aproximadament iguals entre l’entrada i la sortida 

d’aquests. 

A la pràctica els panells no s’instal·len separadament sinó que s’agrupen formant 

bateries, reduint d’aquesta manera el número d’accessoris a utilitzar per panell i per tant el 

cost. 

9.1. Tipus de connexions 

9.1.1. Connexió en sèrie 

Els captadors solars es connecten en sèrie quan es volen aconseguir temperatures 

elevades. 

El fluid passa per un captador i després s’introdueix en el següent. En el segon 

captador el fluid entra a més temperatura que en el primer. Per tant, l’acoblament en sèrie 

de dos captadors, tot i que permet aconseguir un augment de la temperatura, fa que el 

rendiment de la instal·lació disminueixi, ja que el rendiment energètic d’un captador solar 

disminueix quan augmenta la temperatura d’entrada. 

 

Figura 9.1. Connexió de captadors en sèrie. 

S’ha de tenir en compte però, que el CTE HE 4 en el punt 3.3.2.2 [10] especifica que 

per a aplicacions exclusives de ACS, es podran connectar en sèrie fins a 10 m2 a les zones 

climàtiques I i II, fins a 8 m2 a la zona climàtica III i fins a 6 m2 a les zones climàtiques IV i V. 

També s’ha de tenir en compte que el Reglamento de Intalaciones Térmicas en 

Edificios (RITE) en la seva instrucció tècnica complementària ITE 10 [11], especifica que les 

files de captadors només es podran connectar en sèrie quan la temperatura d’utilització de 

l’aigua calenta sigui superior a 50ºC. També especifica que no es poden connectar en sèrie 

més de tres captadors.  
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9.1.2. Connexió en paral·lel 

Per a la producció de ACS, el més adequat és connectar els captadors solars en 

paral·lel formant files amb el mateix número de panells que a la vegada, es connecten entre 

sí també en paral·lel. 

 

Figura 9.2. Connexió de captadors en paral·lel. 

El número de captadors que es poden connectar en paral·lel en un mateix grup, 

depèn de les característiques constructives del captador i és una informació que pot ser 

subministrada pel fabricant. 

Aquesta configuració és la que s’adopta per a la instal·lació que s’està projectant, tal i 

com es pot veure en el plànol E06 – Situació de captadors solars a planta coberta de l’Annex 

E de plànols. Per a cada nucli es projecta una única bateria de 5 captadors connectats entre 

ells en paral·lel. 

9.2. Retorn invertit 

A l’hora de connectar els captadors és important que la xarxa hidràulica tingui una 

pèrdua de càrrega adequada, i si existeixen branques en paral·lel, que aquesta sigui igual en 

totes elles. 

La connexió entre captadors i entre files es realitzarà de manera que el circuït resulti 

equilibrat hidràulicament, amb la finalitat d’assegurar que no existeixin camins preferents 

que puguin originar que algun grup de captadors no rebi el cabal suficient de fluid 

caloportador per al seu bon funcionament. Es recomana la tècnica de retorn invertit davant 

la instal·lació de vàlvules d’equilibrat. 

El retorn invertit (Figura 9.3) s’aconsegueix dissenyant el traçat del circuït de manera 

que no hi hagi recorreguts de menor longitud de canonades. Si es compleix aquesta 

condició i la pèrdua de càrrega unitària per metre de canonada no presenta grans 

diferències entre els diferents trams que la composen, el circuït quedarà equilibrat. A efectes 
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de minimitzar les pèrdues energètiques en el circuït, els trams que es prolonguen són els 

situats abans de l’entrada als captadors, ja que són els que es troben a menor temperatura. 

 
Figura 9.3. Retorn invertit als captadors. 

Tal i com es pot veure en la figura anterior, es comença amb un circuït d’anada on la 

conducció del fluid fred es dirigeix fins al captador més allunyat per, a partir d’aquest punt, 

distribuir el fluid a tots els captadors o bateries de captadors per la seva part inferior. 

El retorn que condueix el fluid calent es realitzarà per la part superior a la connexió 

d’entrada, mantenint sempre un ordre contrari al circuït d’anada (el captador que rep primer 

la alimentació, és l’últim del que es recull el fluid calent). 

Tal i com es pot veure en el plànol E06 – Situació de captadors solars a planta 

coberta, es panells estan connectats entre sí utilitzant la tècnica de retorn invertit. 

9.3. Estructura suport de captadors 

L’estructura de suport dels panells solars serà de tipus metàl·lic sobre coberta plana i 

haurà de complir amb les exigències del CTE en quant a seguretat. 

El càlcul i la construcció de l’estructura i el sistema de fixació de captadors permetrà 

les dilatacions tèrmiques necessàries. 

Els punts d’ancoratge seran suficients en nombre, de manera que no es produeixin 

flexions en els captadors superiors a les establertes pels fabricants. 

10. Interacumulador 
El model de instal·lació seleccionat ha estat un sistema de captació centralitzada 

amb acumulació i recolzament individualitzats. A cada vivenda es disposa d’un dipòsit 

interacumulador, que és aquell que alberga un intercanviador de calor en el seu interior. 

El volum d’acumulació ha de ser com a mínim igual que la demanda de ACS diària. 

Per al cas concret de la instal·lació de Montgat s’escullen els següents models; 
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• 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. 

A la Figura 10.1 es poden veure les principals característiques d’aquests. 

 

Figura 10.1. Característiques tècniques interacumuladors Junkers (Font: Junkers). 

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 [10], que per a l’aplicació 

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

Equació 10.1: 

18050 <<
A
V

     (Eq. 10.1) 

On:  

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

V és el volum del dipòsit d’acumulació solar (l). 
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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 [12] 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. 

En la figura 10.1 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. 

11. Energia útil i fracció solar anual6 

Un cop escollits el model de captador i interacumulador ja es pot procedir al càlcul 

definitiu de l’energia aportada pel sistema solar i la cobertura solar anual d’aquest. 

Les dades de partida per a procedir a l’aplicació del mètode f-chart per a veure el 

comportament de la instal·lació són: 

• Necessitats energètiques anuals (QACS). 

• Radiació incident sobre la superfície de captació (RI). 

• Característiques dels captadors (són les mateixes per als quatre nuclis): 

o Número de captadors: 5 

o Àrea d’obertura: 2,49 m2 

o Superfície de captació: 12,45 m2 

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 (Vacum). 

                                                 
6 Aquest apartat està íntegrament desenvolupat al capítol 10 de l’Annex A. 
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Un cop aplicat el procediment explicat en el capítol 7 d’aquesta memòria, s’obtindrà: 

• Calor útil aportat per la instal·lació (Qútil). 

• Rendiment mig anual de la instal·lació (η). 

• Fracció solar anual. 

Totes aquestes dades, per a cada un dels nuclis, són les que es mostren a la Taula 

11.1. 

Nucli Qacs (kWh/any) Ri (kWh/m2_any) Vacum (l) Qutil (kWh/any) η (%) Fracció solar anual (%)

1 24.182,23 1.408,57 1.684,00 12.749,53 72,70 52,72
2 24.182,23 1.432,97 1.684,00 12.764,84 71,55 52,79
3 24.182,23 1.366,66 1.684,00 12.132,83 71,31 50,17
4 23.632,64 1.432,97 1.649,00 12.714,51 71,27 53,80

TOT: 96.179,33 1.410,29 6.701,00 50.361,71 71,71 52,37  

Taula 11.1. Càlculs definitius per a cada un dels nuclis i de forma global per a tot l’edifici. 

A la Figura 11.1 es pot veure la comparativa entre la demanda energètica total de 

l’edifici i la aportació total per part del sistema solar mes a mes. 
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Figura 11.1. Gràfica comparativa entre les necessitats energètiques i lla demanda coberta per la instal·lació. 

Com que en cap més s’arriba a una fracció solar del 110% ni tampoc es supera en 

més de tres mesos seguits el 100%, no caldrà prendre mesures de protecció 

complementàries, com pot ser el tapat parcial de captadors, buidar part del circuït primari, 

dissipar energia,...etc., ni tampoc intensificar-se els treballs de vigilància descrits a l’apartat 

de manteniment. 
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12. Xarxa hidràulica7 
Per al bon funcionament d’una instal·lació d’energia solar tèrmica es fonamental 

dissenyar adequadament la xarxa hidràulica, pel que és necessari que la connexió dels 

diferents element es realitzi correctament, que el sistema hidràulic estigui equilibrat i que les 

canonades i demés elements estiguin calculats de manera que es cobreixin les necessitats 

de la instal·lació. 

Els elements principals que formen una instal·lació tèrmica estan units entre sí per 

una sèrie de conductes amb la finalitat de fer arribar els fluids que transporten i, en 

conseqüència, la seva energia. 

A més dels conductes, hi ha una sèrie d’elements que també tenen la seva 

importància a l’hora de garantitzar un correcte funcionament de la instal·lació o per a 

proporcionar condicions de seguretat adequades. Tots aquests elements formen el que es 

denomina xarxes hidràuliques. 

12.1. Fluid caloportador 

El CTE estableix en el seu apartat HE 4 3.2.2.1 [13] que el fluid portador es 

seleccionarà d’acord amb les especificacions del fabricant dels panells solars. Poden 

utilitzar-se com a fluids del circuït primari aigua de la xarxa, aigua desmineralitzada o aigua 

amb additius, segons les característiques climatològiques de la zona a on estigui emplaçada 

la instal·lació i de la qualitat de l’aigua utilitzada. 

També s’ha de tenir en compte la temperatura mínima que pot suportar el sistema. 

Totes les parts del circuït que estiguin exposades a les condicions climatològiques de la 

zona, han de poder suportar la temperatura especificada sense que es provoquin danys 

permanents en aquest. Per aquest motiu, qualsevol component que hagi de ser instal·lat en 

un recinte on la temperatura pugui disminuir per sota dels 0ºC, haurà d’estar protegit contra 

les gelades. 

La instal·lació haurà d’estar protegida, amb un producte químic no tòxic. El seu calor 

específic no serà inferior a 3kJ/kg K a 5ºC per sota de la mínima històrica registrada amb la 

finalitat de no produir danys en el circuït primari dels  captadors. Addicionalment, aquest 

producte químic haurà de mantenir totes les seves propietats físiques i químiques dins de 

                                                 
7 Aquest apartat està desenvolupat de forma extensa en l’Annex B: Xarxa hidràulica 



Pàg.38                                                 Memòria 
 

 

l’interval mínim i màxim de temperatura permesa per tots els components  i materials de la 

instal·lació.  

Tenint en compte tots els punts anteriors, la mescla d’anticongelant seleccionada per 

al circuït primari de l’instal·lació de Montgat és aigua amb propilenglicol amb una 
proporció de 60/40. 

12.2. Conductes 

Els conductes són pròpiament els elements d’unió dels elements integrants de la 

instal·lació tèrmica. Els materials utilitzats són diferents en funció de les condicions de 

funcionament, facilitat de muntatge i posterior manteniment. El CTE en el seu apartat HE 4 

punt 3.4.5 [14] especifica que per a una instal·lació solar tèrmica poden utilitzar-se els 

següents: 

• Circuït primari: coure o acer inoxidable. 

• Circuït secundari: coure, acer inoxidable o materials plàstics que suportin la 

temperatura màxima del circuït que els hi sigui d’aplicació i estigui autoritzada 

la seva utilització per companyies de subministrament d’aigua potable. 

Pel cas concret de Montgat s’escull el coure tant pel circuït primari com pel 
secundari, davant de l’acer inoxidable i els materials plàstics. Els conductes de coure són 

més fàcils de modelar que els d’acer inoxidable a l’hora de realitzar el traçat de la 

instal·lació. En aquest sentit, els materials plàstics tenen avantatges davant el coure i també 

són més econòmics, però aquests presenten més sensibilitat als efectes d’excés de 

temperatura. 

Per al càlcul del diàmetre dels conductes del circuït primari, el Pliego de Condiciones 

Técnicas publicat pel l’IDAE en el seu Annex VII [15] estableix que per a les canonades 

s’han de complir les següents condicions: 

• El diàmetre de les canonades es seleccionarà de manera que la velocitat de 

circulació del fluid sigui inferior a 2m/s quan la canonada travessi locals 

habitats i a 3m/s quan els traçat d’aquestes sigui exterior o per locals no 

habitats. 

•  El dimensionament de les canonades es realitzarà de manera que la pèrdua 

de càrrega unitària mai sigui superior a 40mm de columna d’aigua per metre 

lineal (mmca/m). 
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Aquestes doncs, seran les condicions que s’imposaran a l’hora de calcular les 

diferents seccions del circuït hidràulic. 

El diàmetre dels tubs de coure es calcula en funció del cabal necessari en cada tram 

del mateix. També és necessari considerar les pèrdues de pressió pel fregament o pèrdues 

de càrrega lineals, les quals depenen del diàmetre del tub, de la seva rugositat, de les 

característiques del fluid que el recorre i de la seva velocitat. 

Per a una connexió de 5 captadors en paral·lel com la de Montgat, Schüco recomana 

un cabal pel circuït primari de 187,5 l/h. Aquest cabal, que és el que circula pels 

captadors, s’haurà de distribuir uniformement per tots els trams de la xarxa hidràulica. 

Pel cas concret de tubs de coure de parets llises per les que circula aigua calenta 

sense additius, aquestes pèrdues es poden calcular mitjançant l’Equació 12.1 [16]: 

75,4

75,1

·378
D
QPcunitària =      (Eq. 12.1) 

On: 

 Pcunitària és la pèrdua de càrrega per metre lineal de tub (mmca/m). 

 Q és el cabal per la canonada (l/h). 

 D és el diàmetre interior de la canonada (mm). 

En el cas que el fluid caloportador no sigui aigua, sinó una mescla d’aigua i 

anticongelant a base de glicol, s’ha de tenir en compte la major viscositat de la mescla, pel 

que el resultat d’aplicar l’equació 12.1 s’haurà de multiplicar per 1,3: 

3,1··378 75,4

75,1









=

D
QPcunitària     (Eq. 12.2) 

Per a determinar la velocitat d’un fluid que circula per una canonada, coneguts el seu 

diàmetre i el seu cabal s’utilitzarà l’Equacio 12.3: 

2·354,0
D
Qv =      (Eq. 12.3) 

Essent: 

 v és la velocitat del fluid (m/s). 

 Q és el cabal (l/h). 

 D és el diàmetre interior del tub (mm). 
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Així doncs, la metodologia de càlcul a seguir serà la que es descriu a continuació: 

1. Conegut el cabal de cada tram i imposant una pèrdua de càrrega de 

40 mmca/m a l’equació 12.2, es determinarà el diàmetre interior mínim 

del tub de coure per a complir la condició de màxima pèrdua de 

càrrega. 

2. Es seleccionarà  un diàmetre nominal estàndard, segons la 

classificació de la Taula 12.1. 

0,75 1 1,2 1,5 2 2,5

6 4,5 4
8 6,5 6

10 8,5 8
12 10,5 10
15 13,5 13
18 16,5 16
22 20 19,6 19
28 26 25,6 25
35 33 32,6 32
42 40 39,6 39
54 51,6 51
63 60 59
80 77 76
100 96 95

Gruixos en mm

Diàmetre interior en mm

Diàmetre exterior 
nominal en mm

 

Taula 12.1. Diàmetres nominals estàndards (Font: Norma Instalación de Agua) 

3. Es recalcularà la pèrdua de càrrega unitària amb el diàmetre 

estàndard seleccionat. 

4. Es calcularà la velocitat del fluid per a cada tram. 

12.2.1. Diàmetres dels conductes dels baixants principals 

Seguint la metodologia de l’apartat anterior i tenint en compte l’esquema de la Figura 

12.1 (vàlid per als quatre nuclis que conformen l’edifici), es calculen les seccions dels 

baixants principals del circuït primari, obtenint com a resultats els tabulats a la Taula 12.2. 
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Figura 12.1. Distribució de cabals al baixant principal. 

 

Tram Q (l/h) ∅mín (mm) ∅interior (mm) v (m/s) Pc_unitària 
(mmca/m)

Coberta a P3 187,50 11,66 13,00 0,39 23,88
P3 a P2 140,62 10,49 13,00 0,29 14,43
P2 a P1 93,75 9,03 10,00 0,33 24,68
P1 a PB 46,88 6,99 8,00 0,26 21,18  

Taula 12.2. Característiques diferents trams del baixant principal del circuït primari. 



Pàg.42                                                 Memòria 
 

 

12.2.2. Diàmetres dels conductes de distribució a planta 

De la mateixa manera que per als baixants principals, s’actua per als diferents ramals 

que composen la distribució de la ACS per les diferents plantes de l’edifici8. Un exemple és 

el de la Figura 12.2 on es mostra el recorregut del circuït d’impulsió (en vermell) i el de retorn 

(en blau), en una planta del nucli 4. 

 

Figura 12.2. Distribució circuït primari plantes 1,2 i 3 nucli 4. 

En aquest cas, el cabal de derivació a planta (46,875 l/h) es distribuirà entre les tres 

vivendes obtenint trams de derivació a planta, derivació a dues vivendes i derivació a una 

vivenda. A la Taula  12.3, es poden veure els resultats d’aplicar el procediment de càlcul 

anterior. 

                                                 
8 Consultar Annex E, plànols: E07 – Distribució energia solar planta baixa nuclis 1 i 2, E08 – Distribució energia solar planta baixa nuclis 3 i 
4, E09 – Distribució energia solar plantes 1, 2 i 3 nuclis 1 i 2, i E10 – Distribució energia solar plantes 1, 2 i 3 nuclis 3 i 4. 
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Tram Q (l/h) ∅mín (mm) ∅interior (mm) v (m/s) Pc_unitària 
(mmca/m)

Derivació a planta 46,88 6,99 8,00 0,26 21,18
Derivació a 2 vivendes 31,25 6,02 8,00 0,17 10,42
Derivació a 1 vivenda 15,63 4,67 6,00 0,15 12,15  

Taula 12.3. Característiques dels trams de la derivació a planta del circuït primari. 

Es col·locarà una vàlvula de tres vies motoritzada “tot-res” abans de cada 

interacumulador, per a que un cop s’hagi arribat a la temperatura de consigna d’aquest, es 

“tanqui” el dipòsit, i l’aigua a vivenda circuli per un by-pass cap al circuït de retorn i no es 

desequilibrin els altres ramals. 

12.2.3. Diàmetres dels conductes de distribució a captadors 

La Figura 12.3 mostra de forma esquemàtica la distribució de cabals per a poder 

realitzar els càlculs. Els resultats es mostren a la Taula 12.4. 

 

Figura 12.3. Distribució de cabals a captadors. 

 

Tram Q (l/h) ∅mín (mm) ∅interior (mm) v (m/s) Pc_unitària 
(mmca/m)

Arribada a captadors 187,50 11,66 13,00 0,39 23,88
A segon captador 150,00 10,74 13,00 0,31 16,16
A tercer captador 112,50 9,66 10,00 0,40 33,96
A quart captador 75,00 8,32 10,00 0,27 16,70

A cinquè i entrades individuals 37,50 6,44 8,00 0,21 14,33

 
Taula 12.4. Característiques dels trams de la zona de captadors del circuït primari. 

12.3. Aïllament 

Serà necessari recobrir els tubs de coure d’un material aïllant per a evitar el màxim 

possibles les pèrdues per convecció que es puguin produir, pel que no es deixaran zones 

visibles de tubs o accessoris, quedant únicament al descobert els elements que siguin 

necessaris per al bon funcionament i operació dels components. 
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El material seleccionat per a aïllar les canonades de Montgat és un aïllament 

d’escuma elastomèrica resistent a altes temperatures HT/Armaflex’s , que compleix amb els 

requisits del RITE [17]. 

 

Figura 12.4. Aïllament d’escuma eslastomèrica HT/Armaflex’s (Font: Armacell). 

Les seves característiques tècniques són les que es mostren a la Figura 12.5. 

 
Figura 12.5. Dades tècniques HT/Armaflex’s (Font: Armacell). 

Tenint en compte que la temperatura màxima del fluid que circula per les canonades 

del circuït primari és 120ºC (temperatura màxima amb impulsió), els gruixos mínims de 

l’aïllament hauran de ser de 30 mm pels trams que discorren per l’interior de l’edifici, i de 

40 mm pels que discorren per l’exterior. 

12.4. Bomba del circuït primari 

Sempre que sigui possible, les bombes en línea es muntaran a les zones més fredes 

del circuït, tenint en compte que no es produeixi cap tipus de cavitació i sempre amb l’eix de 

rotació en posició horitzontal. 

L’alçada manomètrica de la bomba en el seu punt de treball ha de compensar les 

pèrdues de càrrega del circuït primari, que estaran formades per: 

• La pèrdua de càrrega en els captadors 
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• La pèrdua de càrrega en l’interacumulador. 

• La pèrdua de càrrega en el tram més desfavorable del circuït hidràulic, 

incloent la pèrdua de càrrega lineal de canonada així com les pèrdues de 

càrrega singulars. 

Aquestes pèrdues de càrrega que haurà de vèncer la bomba del circuït primari per a 

cada un dels nuclis, són les que es mostren a la Taula 12.5: 

Nucli Pc_lineals 
(mca)

Pc_singulars 
(mca)

Pc_interacumulador 
(mca)

Pc_captadors 
(mca)

Pc_totals 
(mca)

1 1,88 0,38 0,10 0,65 3,01
2 1,71 0,34 0,10 0,65 2,80
3 1,66 0,33 0,10 0,65 2,74
4 1,69 0,34 0,10 0,65 2,78  

Taula 12.5. Pèrdues de càrrega totals (mca) que ha de vèncer la bomba del circuït primari. 

Els resultats de la taula anterior estan desenvolupats pas a pas als apartats 3.1, 3.2 i 

3.3 de l’Annex B. 

Per tant, es pot concloure que la bomba del circuït primari haurà de moure un cabal 

de 187,5 l/h (0,19 m3/h) i vèncer una pèrdua de càrrega de 3 mca. Amb aquestes dades i 

amb l’ajuda de la gràfica de la Figura 12.6 es selecciona el model SAM 30/6T de la casa 

Sedical, que són bombes especialment dissenyades per a aplicacions d’aigua calenta 

sanitària, calefacció i climatització. 

 
Figura 12.6. Bombes per a aplicacions de ACS (Font: Sedical). 

Les característiques tècniques de la bomba seleccionada son les següents: 

• Pressió de treball: 10 bar. 
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• Temperatura de treball: 

o Sense aïllament: -15ºC a +120ºC. 

o Amb aïllament: -15ºC a +120ºC. 

• Temperatura màxima ambient: 40ºC. 

• Nivell sonor: < 65dBA. 

• Glicol máx: 45% 

• Potència màxima: 190W. 

Tenint en compte que la superfície de captació és menor a 50m2, no caldrà muntar 

dues bombes en paral·lel [18], essent suficient només una per escala. 

12.5. Vas d’expansió 

En circuïts per on circulin fluids a temperatures que varien en funció del temps, es 

produiran canvis de volum del fluid de treball, pel que serà necessari absorbir la dilatació del 

mateix mitjançant un sistema d’expansió. 

El RITE en la seva IT 1.3.4.2.4 [19] especifica que és vàlid el dimensionat del sistema 

d’expansió seguint els criteris indicats en el capítol 9 de la norma UNE 100155 [20]. 

El volum del vas d’expansió haurà de ser com a mínim de 4,81 litres. S’escull el 

model 8 SMF de la casa Salvador Escoda, que compleix les especificacions de volum, 

temperatura màxima i % d’anticongelant (Figura 12.7). 

 

Figura 12.7.  Models de vasos d’expansió de la casa Salvador Escoda (Font: Salvador Escoda). 

S’escull un volum de 8 litres en comptes de 5 litres, per assegurar el seu bon 

funcionament, tot i que a priori amb un de 5 litres se’n fa prou. 
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12.6. Vàlvules i accessoris 

Les vàlvules i accessoris són elements intercalats en la xarxa hidràulica per a regular 

i interrompre el pas de l’aigua en l’instal·lació. 

A la xarxa hidràulica de l’edifici d’estudi es col·loquen els següents elements: 

• Es col·locaran vàlvules de pas, per interrompre total o parcialment el pas del 

fluid, a tots els ramals que van i tornen de planta, abans i després de cada 

interacumulador i abans i després de la bomba del primari per a poder aïllar-

los de la resta del circuït en el cas que sigui necessari. 

• Una vàlvula de seguretat per a limitar la pressió i protegir els components de 

la instal·lació, situada a la part alta de la instal·lació abans del vas d’expansió. 

Tenint en compte la pressió màxima que poden suportar tots els elements del 

circuït, la vàlvula de seguretat estarà tarada a 6 bar. 

• Una vàlvula de retenció o antiretorn després de la bomba per a protegir-la 

davant de possibles fluxos inversos. 

• Es posaran vàlvules de tres vies termostàtiques a la sortida de la caldera per 

a evitar possibles escaldaments.  

• Un filtre abans de la bomba. 

• Reguladors de cabal a cada una de les derivacions a vivenda per assegurar 

la correcta distribució de fluid caloportador a cada un dels interacumuladors. 

• Una vàlvula de buidat del circuït primari al punt accessible més baix. 

• Un purgador a la sortida dels captadors, aquest s’encarregarà d’evacuar els 

gasos que es puguin formar i separar-los del fluid per a la seva posterior 

evacuació. 

12.7. Esquema de la instal·lació 

De forma esquemàtica, a la Figura 12.8 es pot veure els components que conformen 

les parts tèrmica i hidràulica de les instal·lacions d’energia solar tèrmica per a l’obtenció de 

ACS, que s’han projectat per a l’edifici d’estudi. 
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13. Regulació de la instal·lació9 
En circulació forçada, segons el punt 3.3.7 de la secció HE 4 del CTE [21], el control 

del funcionament normal de la/les bomba/es del circuït de captadors haurà de ser sempre de 

tipus diferencial, i en el cas que existeixi dipòsit d’acumulació solar, haurà d’actuar en 

funció de la diferència entre la temperatura del fluid caloportador a la sortida de la bateria de 

captadors i la del dipòsit d’acumulació. 

El sistema de control actuarà i estarà ajustat de manera que la/les bomba/es no 

estiguin en funcionament quan la diferència de temperatures sigui menor de 2ºC i que no 

estigui/n parada/es quan la diferència sigui més gran de 7ºC. La diferència de temperatures 

entre els punts d’arrencada i parada de termòstat diferencial no serà menor a 2ºC. 

En el cas concret de Montgat, on la acumulació no és centralitzada sinó distribuïda 

individualment a cada vivenda, l’estratègia a seguir és la següent: 

• Es col·locarà una sonda de temperatura per immersió a la sortida dels 

captadors. 

• Davant la complexitat de ficar una sonda de temperatura a la part inferior de 

cada dipòsit d’acumulació  per a obtenir el diferencial de temperatures que 

donaran l’ordre d’arrencada i parada de la bomba, s’opta per col·locar una 

sonda de temperatura en el circuït de retorn a captadors, abans de la bomba, 

per a protegir-la degut a que la màxima temperatura de fluid que pot bombejar 

és 120ºC (igual que la màxima als captadors amb impulsió). Serà aquesta 

sonda juntament amb la dels captadors, la que determinarà la parada o 

arrencada de la bomba. Aquest esquema es mostra a la Figura 13.1. 

 

Figura 13.1. Esquema de regulació. 

                                                 
9 Aquest apartat està desenvolupat en l’Annex C: Regulació 
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• Per altra banda, es col·locarà una sonda de temperatura a la part superior de 

cada un dels interacumuladors. Aquesta sonda, estarà a la vegada 

connectada a una vàlvula de tres vies “tot-res” de manera que quan un 

interacumulador hagi arribat a la temperatura de consigna, es desconnecti del 

circuït primari i els que encara s’estiguin escalfant, continuïn rebent l’energia 

del fluid caloportador, sense necessitat d’actuar sobre la bomba del primari. 

 

Figura 13.2. Esquema sonda de temperatura a l’interacumulador. 

Es preveu realitzar un petit tancat a coberta per a ubicar el sistema de control, el vas 

d’expansió i la bomba. Aquesta construcció no afecta al càlcul d’ombres ja que queda just a 

sobre del forat de pas d’instal·lacions a coberta, tindrà les dimensions justes per als 

elements necessaris i no permetrà l’entrada de persones.  

13.1. Sondes de temperatura 

Les sondes de temperatura per al control diferencial es col·locaran a la part superior 

dels captadors, de manera que representin la màxima temperatura del circuït de captació. El 

sensor de temperatura de l’acumulació es col·locarà preferentment a la part inferior en una 

zona no influenciada per la circulació del circuït secundari o per l’escalfament de 

l’intercanviador si aquest estigués incorporat [21]. 

Les sondes de temperatura seran preferentment d’immersió [22]. 

La localització i instal·lació dels sensors de temperatura haurà d’assegurar un bon 

contacte tèrmic amb la part de la qual es vol mesurar la seva temperatura. Per aconseguir-

ho en el cas de les sondes d’immersió s’instal·laran a contracorrent del fluid. 

14. Sistema d’energia convencional auxiliar 
Per assegurar la continuïtat de la demanda tèrmica, les instal·lacions d’energia solar 

han de disposar d’un sistema d’energia convencional auxiliar de recolzament. 
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Aquest sistema convencional es de dissenyarà per cobrir el servei com si no es 

disposés del sistema solar. Només entrarà en funcionament quan sigui estrictament 

necessari i de manera que aprofiti el màxim possible l’energia extreta del camp de captació. 

En el cas que el sistema convencional d’energia sigui una font instantània, l’equip 

serà modulant, és a dir, serà capaç de regular la seva potència de manera que s’obtingui la 

temperatura de forma permanent amb independència de quina sigui la temperatura de 

l’aigua a l’entrada d’aquest equip. 

En el cas de l’edifici d’estudi el sistema d’energia auxiliar és una caldera de gas 
natural connectada en sèrie amb l’interacumulador.  

 15. Legionel·la 
La legionel·la és una bacteri que, a més de trobar-se en medis aquàtics naturals, pot 

trobar-se en sistemes que utilitzen aigua per al seu funcionament manipulats per l’home, i 

que poden actuar com a propagadors d’aquest bacteri. 

 En un rang de temperatures compreses entre els 20ºC i els 45ºC el 

desenvolupament del bacteri és elevat, sempre que trobi un nutrient adequat com poden ser 

sediments, productes derivats de la corrosió o altres microorganismes. El rang de 

temperatures comprès entre els 37ºC i els 42ºC  és el de màxim desenvolupament del 

bacteri, tot i així, a partir dels 50ºC comença a morir, de manera més ràpida com major sigui 

la temperatura. A temperatures superiors als 70ºC el bacteri mor de forma instantània. 

 

Figura 15.1. Evolució de la legionel·la en funció de la temperatura (Font: Bureau Veritas Formación) 



Pàg.52                                                 Memòria 
 

 

La norma UNE EN 100030 IN guia per a la prevenció i control de la proliferació i 

disseminació de la legionel·la en instal·lacions, estableix les actuacions durant la fase de 

disseny i muntatge de les instal·lacions per a la producció d’aigua calenta sanitària. 

La obligació de disposar d’aquest sistema de tractament antilegionel·la en una 

determinada instal·lació de ACS, el fixa el Reial Decret 865/2003, del 4 de juliol, pel que 

s’estableixen els criteris higiènic-sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losis. 

En una instal·lació tèrmica les franges de temperatures utilitzades poden donar lloc a 

que es produeixin situacions de risc. Per prevenir i controlar aquest aspecte en les 

instal·lacions, és adequat adoptar una sèrie de pautes recollides en el reial Decret 865/2003, 

del que es destaquen els següents punts:  

• La temperatura de l’aigua del circuït d’aigua freda no ha de ser superior als 

20ºC, per lo que les canonades hauran d’estar suficientment allunyades de 

les d’aigua calenta. 

• La temperatura de l’aigua en el circuït d’aigua calenta no ha de ser inferior a 

50ºC en el punt més allunyat o en la canonada de retorn de l’acumulador. La 

instal·lació permetrà que l’aigua assoleixi els 70ºC. 

• La temperatura d’emmagatzematge de l’aigua calenta ha de ser com a mínim 

de 55ºC, recomanat arribar als 60ºC, sempre i quant amb aquestes 

temperatures es compleixi amb lo establert en el punt anterior. 

• El sistema convencional de recolzament ha de ser capaç d’elevar la 

temperatura de l’aigua fins a 70ºC de forma periòdica per a la seva 

pasteurització. Aquesta elevació de la temperatura s’ha de realitzar quan es 

consideri necessari, i en alguns establiments comença a realitzar-se varis 

cops per setmana. 

16. Manteniment d’instal·lacions 
Tant el CTE [23] com el Pliego de Condiciones Técnicas de l’IDAE [24] contemplen la 

realització d’un contracte de manteniment de la instal·lació. 

Per a assegurar el correcte funcionament, augmentar la fiabilitat i prolongar la 

duració de la mateixa, es defineixen dos graons complementaris d’actuació: 

a) Pla de vigilància. 
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b) Pla de manteniment preventiu. 

16.1. Pla de vigilància 

Fa referència a les operacions que permeten assegurar que els valors operacionals 

de la instal·lació són correctes. És un pla d’observació simple dels paràmetres funcionals 

principals, per verificar el correcte funcionament de la instal·lació. Tindrà l’abast descrit a la 

Taula 16.1: 

Element Operació
Freqüència 

(mesos)
Neteja de vidres A determinar
Vidres 3
Juntes 3
Absorbidor 3
Connexions 3
Estructura 3
Tubs, aïllament i sistema d'omplert 6
Purgador manual 3

Termòmetre Diària
Tubs i aïllament 6
Acumulador solar 3

IV: inspecció visual

CAPTADORS

Descripció

Amb aigua i productes adequats.
IV condensacions a les hores centrals del dia.
IV fisures i deformacions.
IV Corrosió, deformació, fuites, etc
IV Fuites
IV Degradació, indicis de corrosió.

CIRCUÏT PRIMARI IV Absència d'humitat i fuites.
Buidar d'aire l'ampolleta.

CIRCUÏT SECUNDARI
IV Temperatura
IV Absència d'humitat i fuites.
Purgat de l'acumulació de fangs de la part inferior del dipòsit.

 

Taula 16.1. Operacions del pla de vigilància (Font: CTE). 

16.2. Pla de manteniment 

Són operacions d’inspecció visual, verificació d’actuacions i altres que aplicades a la 

instal·lació han de permetre, dins de límits acceptables, les condicions de funcionament, 

prestacions, protecció i durabilitat de la instal·lació. 

El manteniment implicarà, com a mínim, una revisió anual de la inspecció per a 

instal·lacions amb una superfície de captació inferior a 20 m2, i una revisió cada sis mesos 

per a instal·lacions amb superfície de captació superior a 20 m2. 

El pla de manteniment ha de ser realitzat per personal tècnic competent que conegui 

la tecnologia solar tèrmica i les instal·lacions mecàniques en general. La instal·lació tindrà un 

llibre de manteniment en el que s’hi reflecteixin totes les operacions realitzades així com el 

manteniment correctiu. 

El manteniment ha d’incloure totes les operacions de manteniment y substitució 

d’elements fungibles o desgastats per l’ús, necessàries per a assegurar que el sistema 

funcioni correctament durant la seva vida útil. 

A continuació es desenvolupen, de forma detallada, les operacions de manteniment 

que han de realitzar-se, la periodicitat mínima establerta (en mesos) i observacions en 

relació a les prevencions a observar. 
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Eq uip Freq üència 
( meso s)

Vidres 6
Juntes 6
Absorbidor 6
Carcassa 6
Connexions 6
Estructura 6
Captadors* 12
Captadors* 12
Captadors* 12 Buidat parcial del camp de captadors.
Captadors* 12 Omplert  parcial del camp de captadors.
*Operacions a realitzar en el cas que hi hagi excés de demanda energèt ica
IV: inspecció visual

IV Aparició de fuites.
IV Degradació, indicis de corrosió i apretar cargols.
Tapat parcial de camp de captadors.
Destapat parcial de camp de captadors.

IV Condensacions i brutícia.
IV Fisures, deformacions.
IV Corrosió, deformacions.
IV Deformació, oscil·lacions, f inestres de respiració.

D escrip ció

Captadors 6 IV Diferències sobre l'original.
IV Diferències entre captadors

 

Taula 16.2. Sistema de captació (Font: CTE). 

 

Equip Freqüència (mesos)

Dipòsit 12
Ànode de sacrifici 12
Ànodes de corrent impresa 12
Aïllament 12 Comprovar que no hi ha humitat

Descripció

Presència de fangs al fons
Comprovació del desgast
Comprovació del bon funcionament

 

Taula 16.3. Sistema d’acumulació (Font: CTE). 

 

Equip Freqüència (mesos)

12
12
12
12

CF: Control de funcionament
Neteja

Intercanviador de plaques

Intercanviador de serpentí

Descripció

 Eficiència i prestacions
Neteja
CF Eficiència i prestacions

 

Taula 16.4. Sistema d’intercanvi (Font: CTE). 

 

Equip Freqüència (mesos)

Fluid refrigerant 12
Estanquitat 24
Aïllament a l'exterior 6
Aïllament a l'interior 12
Purgador automàtic 12
Purgador manual 6
Bomba 12
Vas d'expansió tancat 6
Vas d'expansió obert 6
Sistema d'omplert 6
Vàlvula de tall 12
Vàlvula de seguretat 12
IV: inspecció visual
CF: control de funcionament

Comprovació de la pressió

IV Unions i absència d'humitat
CF i neteja
Buidar l'aire de l'ampolleta
Estanquitat

Descripció

Comprovar densitat i pH
Efectuar prova de pressió
IV Degradació proteccions unions i absència d'humitats

Comprovació del nivell
CF Actuació
CF Actuacions (obrir i tancar)  
CF Actuació

 
Taula 16.5. Circuït hidràulic (Font: CTE). 
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Equip Freqüència (mesos)

Quadre elèctric 12
Control diferencial 12
Termòstat 12 CF Actuació
Verificació del sistema de mesura 12
CF: Control de funcionament

CF Actuació

Descripció

Comprovar que està sempre ben tancat per a que no hi entri pols
CF Actuació

 
Taula 16. 6. Sistema elèctric i de control (Font: CTE). 

 

Equip Freqüència (mesos) Descripció

Sistema auxiliar 12 CF Actuació
Sondes de temperatura 12 CF Actuació
CF: Control de funcionament  

Taula 16.7. Sistema d’energia auxiliar (Font: CTE). 

Per a instal·lacions de superfície de captació menor de 20 m2 es realitzaran 

conjuntament en el moment de la inspecció anual,  les labors del pla de manteniment que 

tenen una freqüència de 6 i 12 mesos. 

En aquest apartat no s’inclouen els treballs propis de manteniment del sistema 

auxiliar. 

17. Pressupost i viabilitat econòmica10 
Un pressupost és una eina que serveix per realitzar la previsió de despeses o 

ingressos per a un determinat període de temps o bé per poder preveure anticipadament el 

cost d’una obra. Requereix que tot estigui ben planificat per tal de poder preveure els costos 

d’un projecte amb el mínim de variació respecte als costos reals. 

Un cop realitzat el pressupost és possible determinar la inversió inicial necessària per 

a poder dur a terme la implantació d’aquest. A partir d’aquesta inversió, i desprès de calcular 

els costos d’explotació de la instal·lació, és important dur a terme un estudi d’avaluació 

econòmica d’aquesta i una anàlisi de rendibilitat. 

17.1. Pressupost de la instal·lació 

El pressupost de la instal·lació s’ha realitzat amb l’ajuda de la base de dades de 

l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC). A mode de resum, els preus 

de les principals partides de cada nucli,a les quals ja hi ha repercutida la mà d’obra, són les 

que s’especifiquen a les Taules 17.1, 17.2, 17.3 i 17.4. 

                                                 
10 Aquest apartat està desenvolupat de forma extensa a l’Annex D: Pressupost i viabilitat econòmica. 
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Aquests preus són orientatius, en la realitat és possible rebaixar-los fins a un 25%. 

Per tant, s’aplicarà una rebaixa del 20% sobre el total obtingut. 

Partida Preu
Sitema de Captació 3.887,61 €
Acumulació 6.744,19 €
Tubs, aïllaments i accessoris 3.685,71 €
Elements de la xarxa hidràulica 3.574,36 €
Regulació i control 849,61 €
Subtotal 18.741,48 €
(-20%) -3.748,30 €
Total Nucli 1 14.993,18 €

Nucli 1

        

Partida Preu
Sitema de Captació 3.887,61 €
Acumulació 6.744,19 €
Tubs, aïllaments i accessoris 3.574,15 €
Elements de la xarxa hidràulica 3.574,36 €
Regulació i control 849,61 €
Subtotal 18.629,92 €
(-20%) -3.725,98 €
Total Nucli 2 14.903,93 €

Nucli 2

 
Taula 17.1. Pressupost nucli 1   Taula 17.2. pressupost nucli 2 

 

Partida Preu
Sitema de Captació 3.887,61 €
Acumulació 6.744,19 €
Tubs, aïllaments i accessoris 3.542,27 €
Elements de la xarxa hidràulica 3.574,36 €
Regulació i control 849,61 €
Subtotal 18.598,04 €
(-20%) -3.719,61 €
Total Nucli 3 14.878,43 €

Nucli 3

        

Partida Preu
Sitema de Captació 3.887,61 €
Acumulació 6.621,20 €
Tubs, aïllaments i accessoris 3.558,21 €
Elements de la xarxa hidràulica 3.574,36 €
Regulació i control 849,61 €
Subtotal 18.490,99 €
(-20%) -3.698,20 €
Total Nucli 4 14.792,79 €

Nucli 4

 
Taula 17.1. Pressupost nucli 3   Taula 17.2. pressupost nucli 4 

Així doncs el total de la instal·lació dels quatre nuclis té un cost de 59.568,33 €. 

17.2. Càlcul dels indicadors econòmics 

Existeixen diferents indicadors que poden tenir una gran utilitat a l’hora de prendre 

les decisions corresponents. Els principals són: la liquiditat i a la rendibilitat.  

La liquiditat és la capacitat de transformar els actius en diners i la rapidesa amb la 

que els actius generen fons. Un indicador de la liquiditat és el Pay Back o període de 

recuperació de la inversió inicial (Equació 17.1). 

0
0

=∑
=

T

t
tQ      (Eq. 17.1) 

On:  

 T és el període de retorn 

 Qt és el flux de caixa de l’any t. 

La rendibilitat està associada amb la capacitat de generar un rendiment econòmic. 

Els indicadors de la rendibilitat són el VAN i TIR. El Valor Actual Net (VAN) (Equació 17.2) 

és el valor actualitzat de tots els rendiments. Si és positiu vol dir que el projecte cobreix tots 
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els costos, si és negatiu que el projecte no és rentable i en cas que fos igual a zero la 

rendibilitat seria la mateixa que la de col·locar els fons invertits a un determinat interès. La 

Taxa Interna de Rendibilitat (TIR) (Equació 17.3) es correspon amb la taxa de descompte 

dels fluxos de caixa que anul·len el VAN. 
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   (Eq. 17.2) 

On: 

 Qt és el flux de caixa del període t. 

 n és l’horitzó econòmic del projecte. 

 k és la taxa de descompte o cost del capital. 
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+=    (Eq. 17.3) 

On r = TIR 

La justificació del càlcul de tots aquest paràmetres es troba al capítol 3 de l’Annex D. 

Resultats: 

 VAN = 3.625,53 € 

 TIR = 2,43 % 

 Pay-Back: 20 anys 

Tot i que el VAN és positiu i el TIR és superior al cost del capital, el període de retorn 

de la inversió és elevat tenint en compte el cicle de vida de la instal·lació, que s’estima en 25 

anys (Figura 17.1). 
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Figura 17.1. Flux de caixa acumulat al llarg del cicle de vida de la instal·lació. 



Pàg.58                                                 Memòria 
 

 

Si en comptes de ser una obra nova, aquest projecte fos per a un edifici existent, 

s’hauria de buscar una solució més econòmica per a que la inversió fos més atractiva per als 

futurs usuaris.  

18. Impacte ambiental 
El principal objectiu de la obligatorietat d’instal·lar plaques solars en els edificis, és la 

reducció d’emissions que provoquen el denominat efecte hivernacle.  

Per a poder avaluar aquestes emissions és necessari conèixer quines són i en 

quines proporcions, les emissions derivades de l’equip d’energia convencional utilitzat. 

Per al cas concret de les calderes domèstiques de gas natural, aquestes són les que 

es mostren a la Taula 18.1. 

Partícules 2,9
SO2 0,3
NOx 50
COVNM 3
CH4 100
CO 125
CO2 (kg/GJ) 56
N2O 7

EMISSIONS GAS NATURAL (g/GJ)

 

Taula 18.1. Emissions derivades de la utilització d’una caldera domèstica de gas natural (Font: CORINAIR) 

Tal i com s’observa en aquesta taula, davant les emissions de CO2, la resta de gasos 

i partícules són menyspreables. 

Per aconseguir igualar l’energia subministrada per la instal·lació solar (50.361,71 

kWh) i suposant un rendiment de la caldera de 0,85 és necessari que el gas natural aporti 

una energia equivalent a 59.249,07kWh. 

Per altra banda, 56 kg de CO2 per cada GJ d’energia equivalen a: 

kWhCOkg
kWh

J
J

GJ
GJ
COkg /_2016,0

1
10·6,3·

10
1·_56 2

6

9
2 =  

Així doncs: 

Estalvi CO2 anual: 59.249,07 kWh · 0,2016 = 11.944,61 kg  
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Això implica que durant tota la vida útil de la instal·lació és deixarà d’emetre a 

l’atmosfera 298,6 tones de CO2. 

Respecte als altres tipus d’emissions que genera una caldera de gas natura, l’estalvi 

en kg al llarg de la vida útil de la instal·lació, serà el que es mostra en la Taula 18.2: 

Tipus d'emissió g/GJ kg/kWh kg a 25 anys
Partícules 2,90 1,04E-05 15,46

SO2 0,30 1,08E-06 1,60
NOx 50,00 1,80E-04 266,62

COVNM 3,00 1,08E-05 16,00
CH4 100,00 3,60E-04 533,24
CO 56,00 2,02E-04 298,62
N2O 7,00 2,52E-05 37,33  

Taula 18.2. Estalvi d’emissions a l’atmosfera al llarg de la vida útil de la instal·lació. 
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Conclusions 
L’energia solar tèrmica és una gran alternativa per a reduir la gran dependència 

existent encara avui dia, dels combustibles fòssils que tant comprometen al medi ambient 

que es llegarà a les futures generacions. No només pel fet de que és una energia neta que 

no contamina, sinó perquè prové del Sol que és una font inesgotable. 

Gràcies a la aparició del nou Codi Tècnic de la Edificació, s’han pogut assentar unes 

bases unificades per al càlcul d’aquest tipus d’instal·lacions, però durant la realització 

d’aquest projecte, s’ha detectat que encara queden moltes coses per definir i concretar, ja 

que alguns apartats són poc concrets. 

Tot i que la tècnica referida a aquesta tecnologia ha avançat molt, encara s’ha de 

millorar i fer que l’energia solar sigui més competitiva. Tot i que avui ja és possible realitzar 

inversions rentables sense la necessitat de rebre subvencions, s’ha comprovat que els 

períodes de retorn superen la mitjana de la vida útil de les instal·lacions. 

La solució adoptada en aquest projecte segurament no és la millor des del punt de 

vista econòmic, però sí que ho és per a l’usuari. És difícil que totes les persones que viuen 

en un edifici i que comparteixen la mateixa instal·lació d’energia solar, gaudeixin per igual 

dels avantatges, sobretot dels econòmics, que aquesta proporciona si es tracta d’una solució 

de tipus centralitzat. 
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