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CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA D’ACS
 
Càlcul i dimensionat
Per dimensionar les instal·lacions solars de producció d’Aigua  Calenta Sanitària (ACS), 
utilitzem la norma CTE HE4 - Contribució  solar mínima d’aigua calenta sanitària com 
a referència. 
Demanda diària calenta sanitària, DD
Segons el CTE DB HE4, per habitatge plurifamiliar i una Tº de  referència de 60¼, es 
considera una demanda diària de: 
DD = 22 l ACS / dia persona 60º 
Segons el Decret de Ecoeficiència, per un ús d’habitatge  plurifamiliar i una Tº de re-
ferència de 60¼, es considera una  demanda diària de: 
DDP = 28 l ACS / dia persona 60º

Número de persones, P
Planta baixa: 
6 locals x 2 persones = 12 persones 
Planta entresol: 
6 locals x 2 persones = 12 persones 
Planta 1: 
4 habitatges x 1 habitació = 4 x 2 persones = 8 persones 
3 habitatges x 2 habitacions = 3 x 4 persones = 12 persones 
Plantes 2, 3, 4, 5:
5 habitatges x 1 habitació = 5 x 2 persones = 10 persones 
3 habitatges x 2 habitacions = 3 x 4 persones = 12 persones 
Planta àtic:
4 habitatges x 1 habitació = 4 x 2 persones = 8 persones

Nombre total de persones:  140 persones 

Demanda diària d’ACS en l’edifici
DD = DDP x P 
Segons el Decret de Ecoeficiència: 
DD = 28l/dia persona x 140 persones = 3.920 l/dia 

Zona climàtica:
Segons CTE (taula 3.1), Barcelona correspon a la zona climàtica II

Segons el CTE (taula 2.1), per una demanda total entre 50-5.000 i una zona climàtica 
II, es considera una contribució mínima del 30%.

Demanda anual ACS
Da = Dd x 365 dies/any
Utilitzant els valors del Decret d’Ecoeficiència:
Da = 3.920 l/dia x 365 dies/any = 1.430.800 l/any

Demanda energètica anual per producció d’ACS E
La demanda energètica anual per la producció d’aigua calenta sanitària va en funció 
del consum d’aigua, del salt tèrmic i la temperatura de la xarxa i la de consum.
EACS = Da x AT x Ce x d; on AT = TºACS - Tº RED ( segons UNE)

Utilitzant els valors del Decret d’Ecoeficiència:
1.430.800 x (60 - 13,75) x 0,001163 x 1 = 76.960,94 kWh/any

Demanda energètica anual en energia solar ECS solar
A partir del valor dela demanda energètica anual de ACS  i aplicant els valors de Con-
tribució Solar (CS), 35%, es deterina el valor que s’haurà d’aplicar al càlcul final de 
l’àrea dels captadors solars.

Eacs solar 2 = EACS x CS
76.960,94 x 0,30 = 23.088,28 kWh/any

Àrea captadors solars:
L’àrea necessària de captadors solars va en funció de la demanda  energètica a abastir 
amb energia solar, de la radiació solar rebuda  i del rendiment de la instal·lació. 
A CAPTADORS SOLARS = EACS SOLAR / l . a . d . r  
A = 23.088,28  / (1795,6 x 0,95 x 0,9 x 0,30) = 50,14 m2 
Es col·locaran  plaques 2 x 1 m, que seran 25 plaques.  

Volum d’acumulació d’ACS escalfada per energia solar:
L’aigua escalfada per la instal·lació solar s’acumularà en un dipòsit comunitari. El seu 
volum es determina en funció de la superfície de captadors, considerant el desfasa-
ment que normalment es produeix entre el període de captació, l’emmagatzematge i 
el consum.
Segons el CTE HE 4, el volum d’acumulació d’aigua escalfada per instal·lació solar ha 
de garantir la següent relació:
50 < V/A < 180
V > A x 50 = 50 m2 x 50 = 2.500 litres
V < A x 180 = 50 x 180 = 9.000 litres

Distribució ACS

El sistema de producció d’ACS es defineix mitjançant aquest esquema. Es centralitza la caldera a fi de minimitzar les pèrdues, tot i que s’ha de separar de  
les plaques solars a fi d’aprofitar la planta coberta per a disposar-hi els habitatges.
La distribució es divideix en tres nuclis verticals, que cadascun abasta a dos habitatges, a fi d’evitar una gran distribució horitzontal dels tubs.
L’escola bressol té una distribució independent amb comptabilització individual.

Esquema sanejament
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Sistema de recollida i rec

El sistema de recollida d’aigües pluvials garanteix un rec continu per degoteig de les jardineres col·locades a la façana així com dels horts i jardineres de 
tot l’edifici. Garantim així un sistema sostenible de manteniment d’aquestes àrees, i evitant una pèrdua de l’aigua d’escorrentia que cau en aquesta zona.

Recollida d’aigües pluvials

F: Factor de coberta 
S: Sup. total coberta 
P: Pluviometria anual (mm) 
A: Aigua que podem recollir

-F: 0,9   x   S: 871,84 m2   x    P: 600 mm    =    A: 470793,6 litres

-Superfície hort: 228 m2  x  Demanda de rec: 4,5 litres/dia/m2

            
                                   = Total:   374490 litres/any   per tot l’hort

Per tant, les necessitats de rec queden totalment garantides amb el 
80% de la recollida de les aigües pluvials

Demanda d’aigua dels habitatges

Subminitre mínim 
  
- Aigua freda 50,35 dm3/s
- ACS 59,9  dm3/s

Dels quals 17,73  dm3/s  pertanyen a inodors.

Per tant, podrem estalviar un 35% de l’aigua freda necessària.


