
Estudi de la viabilitat d’un sistema bomba de calor geotèrmica   Pág. 1 

 

Resum 

Aquest projecte és un estudi de viabilitat per la instal·lació d’un sistema de climatització i 

aigua calenta sanitària en un habitatge unifamiliar mitjançant la energia geotèrmica o 

possibles combinacions d’aquesta amb altres sistemes.  

En la primera part del treball, part teòrica i de cerca de informació, es fa una breu introducció 

i descripció de l’energia geotèrmica i les seves diferents aplicacions com a font d’energia 

renovable. Es centra més en la descripció de les seves aplicacions per a recursos 

geotèrmics de molt baixa entalpia (per sota de 25ºC). Així mateix, també es fa una breu 

descripció de l’estat actual de l’energia geotèrmica a Catalunya, detallant quines poden ser 

les zones més fructíferes pel seu ús i exposant alguns exemples on ja s’aplica aquest tipus 

de tecnologia.  

A la segona part del treball, es fa un cas pràctic, on es vol estudiar la viabilitat del seu ús. 

L’edifici en estudi està situat a la comarca catalana de La Garrotxa, al municipi de Sant 

Esteve d’en Bas. 

La metodologia seguida en aquest cas pràctic ha sigut la següent: 1) Obtenció d’informació 

del habitatge i zona geogràfica. 2) Estudi de les seves càrregues tèrmiques per climatització 

i ACS. 3) Dimensionat del equip de climatització necessari. 4) Dimensionat  del sistema de 

captació geotèrmic. 5)  Per últim es fa un estudi econòmic per veure la seva viabilitat i un 

estudi ambiental per veure la seva interacció amb el medi. 

En el treball s’utilitzen algunes eines informàtiques per facilitar càlculs i simulacions que 

d’altra manera serien molt difícils o impossible de realitzar. Els programes utilitzats són el 

CLIMA, propietat de ATECYR (Associació de Tècnics Espanyols de Climatització i 

Refrigeració), per el càlcul de les càrregues tèrmiques. També s’ha utilitzat el programa Eina 

Unificada Lider-Calener (HULC) per obtenir la certificació energètica del edifici. 

A partir dels resultats obtinguts, la inversió inicial per a la implantació del projecte és de 

24.611€.  S’obté un estalvi econòmic en la factura energètica anual del ordre del 50% 

respecte altres sistemes de climatització convencionals.   

  

 

 

 



Pág. 2  Memoria 

 

Sumari 

 

RESUM ______________________________________________________ 1 

SUMARI _____________________________________________________ 2 

1. GLOSSARI _______________________________________________ 5 

2. INTRODUCCIÓ ____________________________________________ 8 

2.1. Objectius del projecte .................................................................................... 8 

2.2. Abast del projecte .......................................................................................... 8 

3. INTRODUCCIÓ A  L’ENERGIA GEOTÈRMICA __________________ 9 

3.1. Definició ......................................................................................................... 9 

3.2. Estructura interna de la Terra i gradient geotèrmic ........................................ 9 

3.3. Classificació i usos de l’energia geotèrmica ................................................ 10 

3.4. Energia geotèrmica de molt baixa temperatura ........................................... 11 

3.4.1. Descripció general ........................................................................................... 11 

3.4.2. Tipologies de captació ..................................................................................... 12 

3.4.3. Bomba de calor ................................................................................................ 16 

3.5. Avantatges de l’energia geotèrmica ............................................................. 20 

4. L’ENERGIA GEOTÈRMICA A CATALUNYA ___________________ 22 

4.1. Situació actual .............................................................................................. 22 

4.2. Casos d’aplicació d’energia geotèrmica de baixa entalpia .......................... 26 

4.2.1. Complex Alexandra a Sabadell ........................................................................ 26 

4.2.2. Visita a la instal·lació de l’hotel de Vall de Núria .............................................. 28 

5. NORMATIVA APLICABLE __________________________________ 33 

6. DESCRIPCIÓ DE L’HABITATGE EN ESTUDI ___________________ 34 

6.1. Situació geogràfica i orientació .................................................................... 34 

6.2. Climatologia de la zona ................................................................................ 34 

6.3. Parts de l’edifici ............................................................................................ 36 

6.4. Usos de l’edifici ............................................................................................ 38 

6.5. Condicions de confort interior de l’edifici ...................................................... 38 

6.5.1. Confort tèrmic .................................................................................................. 39 

6.5.2. Càlcul de les renovacions d’aire ....................................................................... 39 

7. CÀLCUL DE LES CÀRREGUES TÈRMIQUES __________________ 43 



Estudi de la viabilitat d’un sistema bomba de calor geotèrmica   Pág. 3 

 

7.1. Càrregues tèrmiques de climatització amb CLIMA ...................................... 43 

7.1.1. Definició .......................................................................................................... 43 

7.1.2. Resultats ......................................................................................................... 46 

7.2. Càlcul teòric de càrregues tèrmiques de climatització ................................. 47 

7.2.1. Càrrega tèrmica per transmissió dels tancaments .......................................... 47 

7.2.2. Càrrega tèrmica per ventilació ........................................................................ 54 

7.2.3. Càrrega tèrmica de calefacció total ................................................................. 56 

7.3. Demanda d’ACS i càrrega tèrmica ............................................................... 57 

8. SELECCIÓ DELS EQUIPS __________________________________ 62 

8.1. Selecció de la bomba de calor geotèrmica .................................................. 62 

8.2. Càlcul del rendiment estacional de la bomba de calor ................................. 64 

8.3. Equips auxiliars ............................................................................................ 66 

9. CÀLCUL DE LA DEMANDA ENERGÈTICA ____________________ 67 

9.1. Càlcul amb HULC (Eina unificada Lider Calener) ........................................ 67 

9.1.1. Dades Generals .............................................................................................. 67 

9.1.2. Definició geomètrica ........................................................................................ 67 

9.1.3. Modelització dels equips amb els programes .................................................. 71 

9.1.4. Resultats de demanda energètica................................................................... 71 

9.1.5. Resultats de consum energètic ....................................................................... 75 

10. DISSENY DE LA INSTAL·LACIÓ DE CAPTACIÓ GEOTÈRMICA ___ 78 

10.1. Propietats tèrmiques del terreny ................................................................... 78 

10.2. Disseny del sistema de captació .................................................................. 79 

10.2.1. Bomba de calor geotèrmica ............................................................................ 80 

10.2.2. Fluid circulant .................................................................................................. 80 

10.2.3. Tipologia de captació ...................................................................................... 81 

10.2.4. Elecció dels tubs ............................................................................................. 81 

10.2.5. Dimensionament de l’intercanviador enterrat .................................................. 83 

11. DISSENY DE LA INSTAL·LACIÓ D’EMISSIÓ A L’INTERIOR DE 

L’HABITATGE ___________________________________________ 89 

12. ESTUDI ECONÒMIC ______________________________________ 90 

12.1. Pressupost ................................................................................................... 90 

12.2. Estalvi respecte sistemes convencionals ..................................................... 91 

12.2.1. Cost energètic anual amb BCG ...................................................................... 91 

12.2.2. Cost energètic anual amb caldera de condensació ......................................... 91 

12.2.3. Cost energètic anual amb bomba de calor aire ............................................... 92 

12.3. Estudi Rendibilitat ......................................................................................... 93 



Pág. 4  Memoria 

 

13. ESTUDI IMPACTE AMBIENTAL _____________________________ 94 

13.1. Certificació energètica ................................................................................. 94 

CONCLUSIONS ______________________________________________ 97 

AGRAÏMENTS _______________________________________________ 99 

BIBLIOGRAFIA______________________________________________ 101 



Estudi de la viabilitat d’un sistema bomba de calor geotèrmica   Pág. 5 

 

1. Glossari 

Absortivitat (α): Fracció de radiació solar incident sobre una superfície que és absorbida 

per la mateixa. La absortivitat va de 0 (0%) fins a 1 (100%).  

ACS: Aigua calenta sanitària per edificis. 

C: Conductància tèrmica  [W/m2K] , mesura de calor que es transmet per unitat de temps i 

superfície a través d’un sistema constructiu. A diferencia de la transmitància tèrmica, 

aquesta no inclou els efectes superficials interior i exterior del sistema constructiu. 

Càrrega interna: Conjunt de sol·licitacions generades a l’interior de l’edifici degudes a 

aportacions d’energia dels ocupants, els equips elèctrics i la il·luminació. 

Certificació energètica:  És el procés pel qual s’atorga una qualificació energètica a un 

edifici en forma de certificat i d’etiqueta d’eficiència energètica. El certificat energètic és un 

document que verifica la conformitat de la qualificació energètica obtinguda i que condueix a 

l’expedició de l’etiqueta d’eficiència energètica de l’edifici. L’etiqueta energètica és el distintiu 

que assenyala el nivell de qualificació d’eficiència energètica obtinguda per l’edifici o parts 

d’edifici. 

Consum energètic: És l’energia necessària per a satisfer la demanda energètica dels 

serveis de calefacció, refrigeració, ACS i il·luminació, considerant l’eficiència dels sistemes 

utilitzats. S’expressa en termes d’energia primària i en unitats kWh/m2any, considerant la 

superfície útil dels espais habitables de l’edifici. 

COP: Les seves sigles del anglès “Coeficient Of Performance”, rendiment tèrmic de una 

bomba de calor en mode calefacció. Es calcula com: energia tèrmica aportada al sistema 

dividit entre l’energia elèctrica consumida. Aquest és un rendiment puntual, calculat en un 

instant determinat amb unes condicions de treball específiques.  

Demanda energètica: Energia útil necessària que han de proporcionar els sistemes tècnics 

per mantenir l’interior de l’edifici a unes condicions definides reglamentàries. Es pot dividir 

entre demanda energètica de calefacció, de refrigeració, ACS i il·luminació. S’expressa en 

kWh/m2 any, considerant la superfície útil dels espais habitables de l’edifici. 

EER: Eficiència energètica de refrigeració, rendiment tèrmic de una bomba de calor en 

mode refrigeració. Es calcula com: energia tèrmica extreta del sistema entre l’energia 

elèctrica consumida. Aquest és un rendiment puntual, calculat en un instant determinat amb 

unes condicions de treball específiques. 



Pág. 6  Memoria 

 

Energia final: Energia tal i com s’utilitza als punts de consum. És la que comparen els 

consumidors en forma d’electricitat, carburants o altres combustibles utilitzats de forma 

directa. 

Energia primària (per edificis): Energia subministrada a l’edifici procedent de fonts 

renovables i no renovables, que no ha patit cap procés previ de conversió o transformació. 

És l’energia continguda en els combustibles i altres fonts d’energia i inclou l’energia 

necessària per generar l’energia final consumida, també inclou les pèrdues per transport fins 

l’edifici i emmagatzematge. 

Energia procedent de fonts renovables: Energia procedent de fonts renovables no fòssils 

es a dir, energia eòlica, solar, aerotèrmica, geotèrmica, hidrotèrmica i oceànica, hidràulica, 

biomassa, gasos de plantes depuradores i biogàs. 

Espai habitable: Espai format per un o diversos recintes habitables contigus amb el mateix 

ús i condicions tèrmiques equivalents agrupats a efectes de la demanda energètica. En 

funció de la densitat de les càrregues internes, es poden classificar en espais habitables de 

molt alta, alta, mitja i baixa carrega interna. En funció de la disponibilitat de sistemes de 

calefacció i/o refrigeració, els espais habitables es classifiquen en condicionats o no 

condicionats. 

Factor solar: Propietat que fa referència a la totalitat de l’energia tèrmica que passa a través 

d’un vidre com a conseqüència de la radiació solar, per unitat de radiació incident. 

Pont tèrmic: És aquella zona de l’envoltant tèrmica de l’edifici en la que s’evidencia una 

variació de la uniformitat de la construcció, ja sigui per un canvi en el gruix del tancament o 

de els materials utilitzats, per la penetració completa o parcial d’elements constructius amb 

diferent conductivitat, per la diferencia entre l’àrea externa i interna de l’element, etc., que 

comporta minoració de la resistència tèrmica respecte a la resta del tancament, i per tant, 

influeix en la demanda energètica dels edificis. 

Qualificació energètica: És el resultat del càlcul del consum d’energia necessari per 

satisfer la demanda energètica de l’edifici en condicions normals de funcionament i 

ocupació. Classifica els edificis en una escala de set lletres, on la G correspon a l’edifici 

menys eficient i la lletra A l’edifici més eficient, segons el consum d’energia i les emissions 

de CO2 comparades amb un edifici de referència de similar tipologia i localització. 

Recinte habitable: Recinte interior destinat a l’ús de persones tal que la seva ocupació i 

temps d’estada exigeixen unes condicions acústiques, tèrmiques i de salubritat adequades. 
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Recinte no habitable: Recinte interior no destinat a l’ús permanent de persones o que la 

seva ocupació pot ser ocasional o excepcional i per un baix temps d’estada, només exigeix 

unes condicions de salubritat adequades. 

SCOP: Coeficient de rendiment estacional en calor. Es calcula com la demanda de 

calefacció anual dividida per el consum elèctric anual per obtenir-la. És més precís que el 

COP ja que té en compte el consum del equip quan està apagat (desactivat per el termòstat 

o en espera), i el funcionament del equip a carregues parcials (100%, 74%, 47%, 21%). 

SEER: Factor d’eficiència energètica estacional en fred. Es calcula com la demanda de 

refrigeració anual dividida per el consum elèctric anual per obtenir-la. És més precís que el 

EER  ja que té en compte el consum del equip quan està apagat (desactivat per el termòstat 

o en espera), i el funcionament del equip a carregues parcials (100%, 74%, 47%, 21%). 

U: Transmitància tèrmica [W/m2K] , mesura de calor que es transmet per unitat de temps i 

superfície a través d’un sistema constructiu. 

: Conductivitat tèrmica [W/mK] , Propietat  física dels materials que mesura la capacitat de 

conduir calor. 

Zona climàtica: Zona per la que es defineixen unes sol·licitacions exteriors comuns a 

efectes de càlcul de la demanda energètica. Es classifica mitjançant una lletra (A,B,C,D o E) 

corresponent a la severitat climàtica de menys a més a l’hivern, i per un número (1,2,3 o 4) 

corresponent a la severitat climàtica de menys a més a l’estiu. 
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2. Introducció 

 

2.1. Objectius del projecte 

El objectiu d’aquest projecte es familiaritzar-se amb la energia geotèrmica i veure quines 

possibilitats ofereix com a font d’energia renovable en determinades zones geogràfiques de 

Catalunya.  

En concret s’ha limitat l’estudi a l’energia geotèrmica de molt baixa entalpia (per sota de 

25ºC) i al seu ús per climatitzar un habitatge unifamiliar. Per tant es vol analitzar la seva 

viabilitat econòmica i veure si s’aconsegueix un estalvi energètic important i una major 

eficiència dels sistemes, cosa que comportarà una reducció de contaminació i per tant un 

doble benefici: el primer per la família consumidora que pot veure reduïda la seva factura 

mensual en climatització, i el segon per el respecte que representa amb el medi ambient.  

 

2.2. Abast del projecte 

L’abast en aquest projecte queda dins d’un estudi teòric sense arribar a executar cap fase 

del projecte a nivell pràctic sobre el terreny. Pretén més aviat servir com una petita guia per 

donar a conèixer l’energia geotèrmica i veure els seus possibles usos.  

També per a servir com a referència en possibles estudis posteriors que s’acostin al seu 

àmbit. 



Estudi de la viabilitat d’un sistema bomba de calor geotèrmica   Pág. 9 

 

3. Introducció a  l’energia geotèrmica 

3.1. Definició 

L’energia geotèrmica és l’energia emmagatzemada en forma de calor per sota de la 

superfície sòlida de la Terra. Etimològicament la paraula geotèrmica prové del grec, de la 

unió entre “geos” que vol dir terra i “thermos” que significa  calor.   

3.2. Estructura interna de la Terra i gradient geotèrmic 

La estructura interna de la Terra està dividida per tres regions principals segons la seva 

profunditat. A la superfície trobem l’escorça terrestre que pot variar entre gruixos de 20 i 65 

km en zones continentals i de 5 a 6 km en zones oceàniques. Sota aquesta hi trobem el 

mantell amb un gruix d’uns 2900 km i una temperatura que va des de 1000 ºC a la part més 

externa fins a 3000 ºC al mantell intern. Finalment és troba el nucli que se situa a  3000 km 

de profunditat  i va fins als 6371 km al seu centre i amb temperatures entre 4000 ºC fins 

6000 ºC. A continuació és pot observar una representació gràfica (Fig. 3.1). 

Fig. 3.1 Estructura interna de la Terra i la seva temperatura 

(font: IGC 2011, International Geological Congress) 
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El gradient geotèrmic es la variació de la temperatura en funció de la profunditat respecte de 

la superfície, mesurat en [ºC/m].  El seu valor promig en la major part de la Terra és de 

3ºC/100m, és a dir, que per cada 100m que ens endinsem al terra notem un augment de la 

temperatura de 3ºC.  

3.3. Classificació i usos de l’energia geotèrmica 

L’energia geotèrmica és pot classificar segons diversos criteris com poden ser el tipus de 

jaciment, la seva entalpia, etc. Aquí ens centrarem en la seva classificació segons el seu 

nivell d’entalpia i quins usos té cadascuna d’aquestes.  

Recordem que l’entalpia específica es defineix com la quantitat d’energia tèrmica que un 

fluid o un cos pot intercanviar amb el seu entorn. S’expressa en kJ/kg o kcal/kg.  

Com que resulta més senzill mesura la temperatura del terreny que no pas la seva entalpia 

específica, i com que les dues solen ser proporcionals, es habitual treballar amb les 

temperatures a l’hora de definir la magnitud que fa referència a la quantitat d’energia tèrmica 

continguda en el terreny. La formula que relaciona entalpia específica i temperatura és: 

 

                                              (Eq. 3.1) 

            on: 

                  h: entalpia específica [kJ/kg] 

                 cP: calor específic a pressió constant [kJ/kg·K] 

                 T: temperatura [K] 

Així, segons la temperatura a la que és troba,  es pot classificar l’energia geotèrmica en: 

 Energia de alta temperatura, a més de 150 ºC.  

En aquests casos s’usa per produir electricitat en grans centrals elèctriques obtenint 

l’energia directament del vapor d’aigua en el seu pas per les turbines.  

 Energia de mitjana temperatura, entre 90 i 150 ºC. 

Permet produir energia elèctrica utilitzant un fluid de intercanvi que és el que 

alimenta les centrals. 

 Energia de baixa temperatura, entre 30 i 90 ºC. 

El seu contingut en calor és insuficient per produir electricitat, però es adequat per a 

la calefacció d’edificis i per a determinats processos industrials i agrícoles.   
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 Energia de molt baixa temperatura, menys de 25 ºC. 

S’utilitza per climatització i escalfar ACS mitjançant l’ús de bombes de calor. 

En el treball aprofundirem més sobre l’energia de molt baixa temperatura, doncs és la que 

s’utilitza per el cas pràctic. 

3.4. Energia geotèrmica de molt baixa temperatura 

3.4.1. Descripció general 

Com ja s’ha comentat, aquesta energia s’utilitza per climatització de diversos tipologies 

d’espais com poden ser habitatges residencials o per tot tipus de edifici terciari, així com per 

climatitzar piscines. També pot tenir ús per escalfar ACS (aigua calenta sanitària).  

El equip principal per fer funcionar el sistema i aprofitar el intercanvi d’energia amb el subsòl 

és la bomba de calor geotèrmica. Aquesta fa servir com a font de captació el terreny en 

comptes de l’aire exterior i entrega l’energia als espais habitables a través de unitats 

terminals com poden ser radiadors, terra radiant o fan coils.  

L’energia geotèrmica de molt baixa temperatura aprofita l’estabilitat que dona el subsòl. El 

rang de temperatures amb que treballa no excedeix els 25ºC. Pel que fa a la temperatura del 

terreny es pot dir que en els metres més propers a la superfície hi ha una forta influència de 

la climatologia externa pel que fa a la variació estacional, la zona climàtica o la radiació 

solar. A partir dels 15 m de profunditat s’assoleix una temperatura constant d’uns 10ºC que 

no es veu afectada per les condicions externes (Fig. 3.2). A partir dels 15 o 20 m de 

profunditat es manté aquesta temperatura constant fins a assolir profunditats superiors als 

100 m on la temperatura anirà augmentant en funció del seu gradient geotèrmic. 

    

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.2 Variació de la T en funció de la profunditat (font: renovgal.es) 
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3.4.2. Tipologies de captació 

Per obtenir l’energia necessària per fer funcionar el sistema s’utilitzen uns intercanviadors 

d’energia o col·lectors pels quals circula un fluid, normalment aigua amb alguna substància 

anticongelant, que al posar-se en contacte amb el subsòl, captaran o cediran energia com a 

conseqüència d’un salt tèrmic entre fluid i terreny. 

Es poden classificar aquest captadors en dos grans grups, anomenats sistemes oberts o 

sistemes tancats. La seva principal diferència és que els sistemes oberts obtenen el fluid de 

rius, llacs, aqüífers... i per tant el fluid es va renovant constantment, en canvi els sistemes 

tancats fan recircular el mateix fluid i aquest no és avocat sobre el terreny. També cal 

considerar que en els sistemes oberts el cabal d’extracció ha de ser igual al cabal retornat i 

que els punts de extracció i retorn han de ser diferents i  estar a una certa distància per 

evitar que les temperatures no es vegin modificades, mentre que en els sistemes tancats fan 

servir la mateixa perforació per l’anada i tornada del fluid. 

Segons la forma en que estan distribuïts els tubs de captació es pot distingir diversos 

sistemes: 

 Sistema tancat de captació horitzontal 

 

Aquesta forma de captació consisteix en un sistema de tubs intercanviadors 

disposats horitzontalment i enterrats a una profunditat de entre 1 i 2 metres. 

Generalment són tubs de polietilè de 25 a 40 mm de diàmetre per els que circula un 

fluid format per aigua amb anticongelant. El seu principal avantatge és que és un 

sistema molt més econòmic en comparació amb d’altres. Com a contrapartida 

trobem que requereix disposar de una gran superfície al aire lliure per col·locar els 

m2 de captadors necessaris, i que un cop instal·lat no se li pot donar cap altre ús al 

terreny per no interferir en la captació. També s’ha de tenir en compte la gran 

influència climàtica ja que al estar tant a prop de la superfície la temperatura de l’aire 

modifica la temperatura del terra, així com també la calor rebuda per la radiació 

solar. Aquests sistemes són idonis per a cases unifamiliars aïllades que disposen de 

terreny exterior. 
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Fig. 3.3 Esquema de captació horitzontal (font:solargal.com) 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4 Instal·lació de captadors horitzontals (font:soliclima.com) 

 

 Sistema tancat de captació vertical 

 

Aquest sistema consisteix en col·locar els captadors o sondes en posició vertical a 

través de perforacions en el subsòl que poden arribar entre els 20 i 100 m.  Es tracta 

de una instal·lació amb una inversió inicial elevada ja que es requereix maquinaria 

específica per fer les perforacions i el cost per a les profunditats requerides és gran. 

Aquest sistema és idoni per a vivendes on no es disposa del espai necessari per 

instal·la els captadors en forma horitzontal. En aquest cas no hi ha una influencia 

per la temperatura exterior. Es necessiten menys metres de tubs perquè la 

transferència de calor és major per metre lineal de captador. 
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Fig.3.5 Esquema de captació vertical (font:solargal.com) 

 

 

 

Fig. 3.6 Distribució de tubs captadors (font: Geothermal Aplications, Climate Master 

2006) 
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 Cimentació geotèrmica. Pilars amb captadors 

 

Aquests sistemes estan formats per pilons, pantalles subterrànies, murs de 

contenció i llosa de formigó armat que a més a més de tenir la principal funció de 

sustentar l’estructura de l’edifici, també es fan servir com a intercanviadors de calor 

al portar dins tubs de poliuretà que permeten el flux de calor. Varis tubs en forma de 

U es fixen per la part interior de les armadures dels pilons abans d’introduir-hi el 

formigó 

Les excavacions que es fan en el terreny normalment estan al nivell de la capa 

freàtica, a una profunditat entre 10 i 40 m. 

Aquest tipus de sistema només es pot aplicar en nova construcció ja que afecten a 

tota la part estructural de l’edifici. 

 

Fig. 3.7 Captadors situats en els pilons de cimentació (font: IAT (Instituto Andaluz 

Tecnológico)) 

 

 Sistema obert de captació de aigües subterrànies  

 

Si la permeabilitat del terreny és suficientment elevada es pot explotar la capa 

freàtica mitjançant dos sondejos, un de producció, amb una bomba submergida que 

condueix l’aigua cap a la bomba de calor per, un cop extreta l’energia i refredada, 

ser tornada a la capa freàtica a través de l’altre sondeig, o ser abocada en algun riu 

proper. 

Per evitar el refredament continu de l’aigua subterrània, els sondeigs de captació i 

injecció d’aigua s’han de situar respectivament aigües amunt i aigües avall del flux 

subterrani. 

En aquests tipus de sistemes es necessari realitzar un estudi hidrogeològic local i 

assajos de qualitat de l’aigua per comprovar que els nivells de ferro i potencial redox 
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siguin baixos i així evitar problemes de corrosió i rebliment en tubs i conduccions 

que poden afectar al rendiment de la instal·lació a llarg termini. 

 

 

 

Fig. 3.8 Esquema de captació de aigües freàtiques (font: solargal.com) 

 

3.4.3. Bomba de calor 

La bomba de calor és una màquina tèrmica que permet absorbir o cedir calor d’un espai 

interior a climatitzar fent un intercanvi tèrmic amb un medi exterior.  

La bomba de calor treballa en un cicle tancat, circuit principal, per on circula un gas específic 

que és l’encarregat de fer l’intercanvi tèrmic. El seu funcionament parteix del següent 

principi: un gas s’escalfa quan es comprimeix, i es refreda quan s’expandeix, això permet 

transferir energia des de un focus fred a un focus calent, en sentit contrari al flux natural de 

la calor. 

Les parts de la bomba de calor convencional són: 

 Compressor; és el element principal de la bomba de calor  i el seu treball fa funcionar 

el cicle. Té la funció de comprimir el fluid en estat gasos de baixa a alta pressió, 

augmentat així la seva temperatura. Consumeix potència elèctrica. 

 Condensador;  és un intercanviador de calor a través del qual el fluid refrigerant en 

forma de gas es refreda i condensa, i surt en forma de líquid saturat. En aquest punt 

es cedeix calor. 
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 Evaporador; és un altre intercanviador de calor on fluid refrigerant passa de la fase 

líquida a fase vapor. En el evaporador s’absorbeix calor del entorn.  

 Vàlvula d’expansió; és el component del circuit per el que passa el fluid refrigerant i a 

través d’un canvi de secció, produeix un reducció brusca de la pressió i la 

temperatura. 

 Fluid refrigerant; és l’encarregat de realitzar el transport de l’energia que s’extrau 

d’un focus i es cedeix en un altre. Són gasos amb propietats especials, com per 

exemple passen d’estat líquid a gas a temperatures inferiors als 0ºC. 

El principi de funcionament de la bomba és pot resumir en 4 processos:  

1) Primerament el fluid refrigerant es troba en estat líquid a baixa temperatura i pressió. 

L’aire ambient està en contacte amb l’evaporador, on el fluid refrigerant absorbeix la 

calor de l’aire fins que arriba al seu punt d’ebullició i passa a estat gasós. L’aire 

ambient al cedir aquesta energia es refreda. 

2) En aquest punt el fluid refrigerant es troba en estat gasós a baixa pressió. En passar 

per el compressor el gas rep un augment de pressió i per tant també un augment de 

temperatura. El compressor proporciona en aquesta fase la temperatura necessària 

per el correcte funcionament del cicle gràcies a l’energia elèctrica. 

3) A la sortida del compressor es troba vapor a alta temperatura que en circular pel 

condensador cedeix calor fins que es condensa. 

4) A l’últim pas el fluid refrigerant passa per la vàlvula d’expansió on torna a les 

condicions inicials d’estat líquid a baixa temperatura i pressió. Així es tanca el cicle i 

torna a començar. 

Segons quin és el medi d’intercanvi de calor hi ha diferents tipus de bomba de calor: 

 Bomba de calor aire-aire; la forma de captació és a través de l’aire ambient exterior, i 

es transmet directament a l’aire de l’interior. Són les més usuals per a climatitzar 

espais interiors. 

 Bomba de calor aire-aigua; la captació és fa en contacte directe amb l’aire exterior i 

es transmet a través d’un circuit d’aigua que servirà per obtenir aigua calenta 

sanitària o per calefacció mitjançant terra radiant o radiadors. 

 Bomba de calor aigua-aigua; el sistema pren la calor d’un circuit d’aigua subterrània i 

és transmès per un circuit d’aigua fent servir terra radiant o radiadors. Aquest 

sistema s’anomena geotèrmia de circuit obert.  

 Bomba de calor glicol- aigua; aquest sistema obté la calor del terreny a fent passar el 

fluid per un circuit enterrat i el cedeix per circuits d’aigua de terra radiant o radiadors. 

Aquest sistema s’anomena geotèrmia de circuit tancat. 
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La bomba de calor geotèrmica és un sistema útil per a climatitzar espais habitables així 

com per subministrar aigua calenta sanitària. El seu rendiment és més elevat que el de 

la bomba de calor convencional pel fet de fer l’intercanvi exterior amb el terreny en 

comptes de amb l’aire atmosfèric. Resulta més eficient cedir o absorbir calor al terra que 

es troba a una temperatura casi constant tot l’any. Això es deu a que és més fàcil 

extreure calor d’un medi menys fred (terreny) que l’aire ambient a l’hivern i cedir calor a 

un medi menys calent (terreny) que l’aire ambient a l’estiu. 

 

Fig. 3.9 Esquema bomba de calor geotèrmica (font: dinamotecnia.es) 

 

Per poder fer el cicle reversible, és a dir, que amb el mateix equip es pugui invertir el sentit 

del cicle i així poder refredar o escalfar segons convingui, és necessari l’ús de una vàlvula de 

4 vies. 

El seu funcionament consisteix en una bobina electromagnètica que actua sobre un patí 

interior que es troba dins la vàlvula que modifica el sentit del flux. Amb aquesta acció 

evaporador i condensador intercanvien funcions. 

La vàlvula està formada per una vàlvula principal i una vàlvula pilot, que té la funció d’ajudar 

a desplaçar el patí interior per realitzar el canvi de cicle. La vàlvula principal està formada per 

4 vies. La via superior que està sola, sempre està connectada a la descarrega del 

compressor. La via central que està situada entre les altres dues sempre connecta amb 

l’aspiració del compressor. Per últim les vies dels extrems són les que canvien en funció del 

mode de funcionament de calefacció o refrigeració. 



Estudi de la viabilitat d’un sistema bomba de calor geotèrmica   Pág. 19 

 

El sentit de circulació per a refrigeració és descarrega del compressor, unitat exterior, unitat 

interior i aspiració del compressor. La unitat exterior treballa com a condensador i l’interior 

com a evaporador. 

El sentit de circulació per a calefacció és descarrega compressor, unitat interior, unitat 

exterior i aspiració del compressor. En aquest cas la unitat exterior fa de evaporador i la 

unitat interior de condensador. 

 

Fig. 3.10 Vàlvula de 4 vies (font: sanhuausa.com) 

 

Fig. 3.11 Mode de funcionament de la vàlvula per refrigeració i calefacció (font: catain.es) 
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El rendiment de la bomba de calor es calcula dividint l’energia tèrmica útil entre el treball 

consumit.  

En el cas de calefacció s’anomena COP (coefficient of performance) i resulta de dividir la 

potència tèrmica, és a dir, la calor cedida a l’interior de la zona a climatitzar entre la potència 

elèctrica consumida per el compressor. Aquest valor sol estar entre 3 i 4 , poden arribar fins 

a valors de 5, és a dir, que per cada kW elèctric consumit s’obtenen fins a 5 kW tèrmics en 

calefacció. 

    
             

           
                                       

Per al mode refrigeració s’anomena EER (eficiència energètica refrigeració) i es calcula com 

la potència frigorífica, o el que és el mateix, el calor extret del interior, dividit entre el consum 

elèctric del compressor. Per a aquest coeficient trobem valors entre 2,5 i 3,5. 

    
            

           
                                            

3.5. Avantatges de l’energia geotèrmica 

Entre els avantatges trobem que és tracta d’una energia renovable ja que la seva font que 

és a l’energia interna de la Terra en forma de calor, és il·limitada a escala humana degut a la 

lentitud del mecanisme de la difusió tèrmica, que fa que la Terra es refredi a raó de 130ºC 

cada mil milions d’anys. 

Un altre avantatge és que es tracta d’una energia neta perquè no crema combustible ni 

produeix gasos contaminants directes. Si que hi ha un petit consum elèctric per fer  

funcionar el compressor de la bomba de calor i per tant si que s’ha de tenir en compte 

l’efecte ambiental de produir aquesta electricitat.  

Per altra banda també és pot dir que es tracta d’una energia econòmica en la seva 

explotació perquè requereix molt poc manteniment i té un rendiment elevat, cosa que 

redueix l’energia consumida i per tant un estalvi en les factures. Si que s’ha de tenir en 

compte que la inversió inicial és elevada, però que això és pot veure amortitzat amb els pas 

del temps. 

Es tracta també d’una energia eficient tant per a calefacció com per a climatització ja que el 

rang de temperatures de treball que ofereix el subsòl permet disposar de bombes de calor 
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geotèrmiques que són més eficients que no pas per exemple ho seria una bomba de calor 

que treballa amb un aire exterior en temperatures extremes. 

Per altra banda és una energia que és continua ja que no depèn del clima, si fa sol o vent, i 

que està disponible sempre, les 24 hores del dia, 365 dies a l’any. 

És una energia global ja que és pot disposar de ella en qualsevol punt del planeta, i també 

una forma de energia local que es pot consumir en el propi terreny d’extracció, disminuint 

així les pèrdues per transport de l’energia i la contaminació que es produeix en el seu 

transport. 
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4. L’energia geotèrmica a Catalunya 

4.1. Situació actual 

Pel que fa a l’energia geotèrmica dins del territori català es pot dir que és un recurs poc 

explotat. Dins de l’àmbit de les energies renovables el percentatge que ocupa respecte 

d’altres com poden ser l’eòlica i la fotovoltaica és molt reduït.  

L’ús de l’energia geotèrmica per obtenir electricitat a partir de centrals no s’aplica al territori 

català ja que no disposa dels jaciments necessaris per explotar aquest recurs a un cost 

rendible. 

Dins d’altres usos que pot tenir l’energia geotèrmica, el que té una aplicació més directe és 

el de la geotèrmia de baixa entalpia per a climatització. Aquesta pot ser aplicada tant per a 

petits projectes com a vivendes residencials unifamiliars o per d’altres més grans com per 

climatitzar edificis per a ús terciari. També és habitual el seu ús per a climatitzar piscines i 

per obtenir aigua calenta sanitària.  

Cada cop hi ha més interès en l’ús de l’energia geotèrmica de baixa entalpia i es van veient 

més construccions de edificis terciaris i residencials que opten per aquesta energia com a 

font de climatització. La perspectiva de futur és que hi hagi un creixement a l’alça i que 

possibles desavantatges com poden ser les fortes inversions inicials, es vagin quedant 

enrere gràcies a les subvencions per part de les administracions públiques.  

Per conèixer una mica més quina és la potencialitat d’aquesta energia, l’ Institut Cartogràfic i 

Geològic de Catalunya ha realitzat un atles de geotèrmia. En aquest atles es mostren 

diferents indicadors i paràmetres claus  a tenir en compte a l’hora de considerar realitzar un 

projecte en una zona  geogràfica determinada. Per elaborar aquest atles s’han recopilat, 

homogeneïtzat i actualitzat  dades ja existents. Degut a l’escassetat de dades cal tenir en 

compte que les conclusions que és poden obtenir han de ser preliminars i orientatives, i és 

convenient realitzar estudis més exhaustius per obtenir dades més precises a l’hora 

d’afrontar un projecte. Aquest atles vol ser un projecte obert que s’ha de anar enriquint amb 

noves dades per millorar el coneixement d’aquest recurs energètic a Catalunya.  

A continuació es mostren algunes d’aquestes dades recopilades sobre el territori Català. 
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Aquest model geotèrmic (Fig. 4.1) mostra la tendència regional de la temperatura a 100m de 

profunditat des de la superfície topogràfica. La temperatura a 100m de profunditat es manté 

constant durant tot l'any. Les pertorbacions tèrmiques degudes a la variació estacional de la 

temperatura atmosfèrica s'esmorteeixen en profunditat i, tot i dependre de l'amplitud tèrmica, 

desapareixen entre 15 i 20 metres. 

Aquest mapa s'ha interpolat a partir de mesures directes de temperatura preses en pous i és 

útil per avaluar l'eficiència d'un projecte de climatització geotèrmica. 

 

 

Fig. 4.1 Model geotèrmic de temperatures a 100m de profunditat (font: icgc.cat) 
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El següent model climatològic( Fig. 4.2) mostra les diferències de temperatura mitjana entre 

els tres mesos d'estiu i els tres mesos d'hivern, calculades a partir de les mesures de 

temperatura a les estacions meteorològiques (2001-2008). 

L'amplitud tèrmica estacional és important per avaluar la conveniència de projectes de 

climatització geotèrmica. 

 

 

Fig. 4.2 Model geotèrmic de l’amplitud tèrmica entre estiu i hivern (font: icgc.cat) 
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Aquest model (Fig. 4.3) combina mesures tèrmiques de subsòl i dades climatològiques. 

Mostra la diferència entre la temperatura a 100m de profunditat i la temperatura atmosfèrica 

mitjana a l'estiu. Els valors obtinguts (dominantment negatius) indiquen que la temperatura a 

100 metres de profunditat és inferior que la de la superfície. 

 

 

Fig. 4.3 Model geotèrmic del salt tèrmic a l’estiu entre 100m profunditat i superfície (font: 

icgc.cat) 
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Per últim s’observa el model (Fig.4.4) que combina mesures tèrmiques del subsòl i dades 

climatològiques i que mostra la diferència entre la temperatura a 100m de profunditat i la 

temperatura atmosfèrica mitjana a l'hivern. Els valors obtinguts (dominantment positius) 

indiquen que la temperatura a 100 metres de profunditat és superior que la de la superfície. 

 

 

Fig. 4.4  Model geotèrmic del salt tèrmic a l’hivern entre 100m profunditat i superfície (font: 

icgc.cat) 

4.2. Casos d’aplicació d’energia geotèrmica de baixa entalpia 

4.2.1. Complex Alexandra a Sabadell 

Aquest complex situat a Sabadell està format per un total de 168 habitatges públics, una 

biblioteca, un centre de serveis per gent gran i 112 aparcaments. El seu any de construcció 

data entre 2008 i 2011. Conta amb una superfície construïda de 18.976 m2 i ha rebut la 

màxima qualificació energètica A. 
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Fig. 4.5  Complex Alexandra, Sabadell (font: geotics.net) 

La instal·lació geotèrmica ha estat realitzada per la empresa Geotics Innova SL. Es tracta 

d’un sistema centralitzat i amb una regulació i  gestió global de les necessitats energètiques 

considerant les simultaneïtats. Aquest sistema cobreix la demanda de climatització i de 

aigua calenta sanitària.  

El sistema de captació està format per 90 perforacions verticals de entre 60 i 90 m de 

profunditat agrupats en 9 col·lectors de zona, formant un total de 6.400 m de intercanvi.  

 

Fig. 4.6  Procés de instal·lació dels intercanviadors en el subsòl (font: geotics.net)  

La potència instal·lada es pot dividir en dos sectors. Per una banda , el centre de serveis per 

a gent gran que consta de 360 kW tèrmics totals repartits en 6 bombes de calor de 60 kW 

cadascuna i amb un COP de 3,85 i un EER de 4,2. I per l’altra banda, la zona formada per 
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les vivendes i la biblioteca, amb un total de 300 kW tèrmics repartits en 5 bombes de calor 

de 60 kW amb un COP de 4,26 i EER de 4,63.  

La distribució de la climatització es fa mitjançant terra radiant i fan-coils.  

Amb aquest sistema s’aconsegueix un estalvi de fins el 50% de l’energia primària 

consumida respecte dels sistemes tradicionals. 

A més a més, els edificis també disposen d’un conjunt de plaques fotovoltaiques per a la 

generació elèctrica, així com amb elements passius que milloren l’eficiència energètica com 

voladissos, façanes i cobertes ventilades, persianes orientables, etc. 

4.2.2. Visita a la instal·lació de l’hotel de Vall de Núria 

Va ser possible visitar les instal·lacions de l’hotel de Vall de Núria que disposa d’un sistema 

geotèrmic per climatització des del 2011 quan es van realitzar obres de rehabilitació a 

l’edifici Sant Josep. 

Durant la visita es va poder accedir a la sala de màquines, veure el funcionament de tot el 

monitoratge de control, explicacions del procés d’instal·lació i funcionament del sistema. Per 

fer la visita guiada ens va acompanyar i atendre molt amablement el sr. Antoni Casals, 

director de Vall de Núria.  

Els diferents edificis que formen el complex de Vall de Núria són propietat de FGC 

(Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya), qui va prendre la decisió de fer la rehabilitació 

de l’edifici Sant Josep.  

Aquesta rehabilitació va consistir en la consolidació de l’estructura, execució d’una nova 

coberta i una reforma interior i exterior de l’edifici, seguint la política mediambiental i les 

bases establertes en la certificació ISO 140001 ja presents des de 2001. Així es va obtenir la 

màxima qualificació d’eficiència energètica (tipus A) i la obtenció del distintiu “GreenBuilding” 

per la Unió Europea. 
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Fig. 4.X Vista del complex de Vall de Núria i destacat  la zona rehabilitada, edifici Sant Josep 

(font: valldenuria.cat) 

 

Com a sistema per a climatitzar l’edifici i també per obtenir ACS es va optar per la geotèrmia. 

La empresa encarregada de dur a terme tota la instal·lació va ser Geotics. El fet d’escollir 

aquesta energia es deu a diversos motius, però un dels més importants és la bona qualitat 

del subsòl de la vall, format per roques calcàries i marbres, i amb abundància d’aigües 

subterrànies que mantenen una temperatura del subsòl de 7,7oC al llarg de tot l’any. 

El sistema de captació geotèrmic consta de  3.200 m d’intercanviadors repartits en 36 pous 

verticals de 95 m de profunditat i separats 5 m un de l’altre. El diàmetre de les perforacions 

és de 130 mm.  

El fluid que circula per les sondes geotèrmiques és una barreja de aigua amb anticongelant, 

que en trobar-se a una temperatura inferior a la del subsòl, aconsegueix augmentar la seva 

temperatura en 3oC en fer tot el recorregut pel subsòl. Cosa que suposa un gran estalvi 

energètic durant tot l’any. 

El sistema de distribució dins l’edifici està format per terra radiant a baixa temperatura per a 

totes les plantes de l’edifici i fan-coils (difusors d’aire) de recolzament en les habitacions. 

També es disposa de dipòsits acumulador d’ ACS a 60oC, escalfat a partir de les bombes de 

calor. 

La instal·lació disposa d’una potència total instal·lada de 240 kW repartida en 4 bombes de 

calor en sèrie de 60 kW cadascuna. També hi ha  dues calderes elèctriques de 40 kWe 

cadascuna, que fan un total de 80 kWe adicionals, per cobrir possibles puntes de demanda.  
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Fig. 4.X  Sala de màquines, a l’esquerra dues calderes elèctriques de suport i a la dreta 

quatre bombes de calor principals (font: valldenuria.cat) 

 

 

Fig. 4.X  Esquema del sistema bomba de calor geotèrmica (font: valldenuria.cat) 
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L’ús de l’energia geotèrmica a Vall de Núria ha permès millorar molts aspectes. S’ha 

aconseguit un alt rendiment, estimat en 380%. Per tant, per cada kW elèctric consumit per la 

bomba de calor es generen 3,8 kW tèrmics. També ha suposat reduir els costos de 

manteniment, ja que amb les noves instal·lacions és pràcticament nul. A més a més, s’evita 

d’aquesta manera el transport de combustible i les complicades operacions logístiques al 

cremallera. Considerar també que s’aconsegueix amortitzar tota la inversió inicial en poc 

temps gràcies al gran estalvi anual que suposa, exactament en 4 o 5 anys. 

En la següent taula (Taula 4.X) es pot veure una comparativa entre el cost que suposa cobrir 

el total de la demanda anual amb energia geotèrmica o amb gasoil. 

 

 Energia Geotèrmica Gasoil 

Potencia tèrmica 
necessària a l’edifici Sant 

Josep (kW) 

 
280 

 
280 

Dies 250 250 

Hores al dia 12 12 

Demanda energètica 
(kWh/any) 

845.318 845.318 

Rendiment (%) 380 75 

Consum anual (kWh/any) 216.811 1.127.091 

Cost energètic (€/kWh) (*) 0,1019 0,0691 

Cost energètic anual 
(€/any) 

22.093 77.882 

(*) dades any 2011 

Taula 4.X Comparativa entre l’ús de geotèrmia i gasoil com a font d’energia (font: 

valldenuria.cat) 

 

Tot aquest sistema disposa d’un control tecnològic per millorar la seva eficiència i per poder 

gestionar-ho més fàcilment d’una forma centralitzada. Entre les mesures es troba, disposició 

d’un termòstat a cada habitació per regular la temperatura, sensor d’obertura de finestres a 

cada habitació per inhabilitar l’ús del sistema mentre roman oberta, control de funcionament 

de les bombes de calor geotèrmiques a través de Internet connectats amb els serveis de 

manteniment, i un control per ordinador de tot el sistema de distribució de calor i aigua 

calenta sanitària amb l’enregistrament de dades per tal de millorar l’eficiència energètica de 

l’edifici.  
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El sistema d’enllumenat també és eficient, amb detectors de presència i làmpades de baix 

consum (tipus LED). Tot el conjunt de mesures permet fer una estimació d’estalvi respecte 

un edifici convencional de més de 56% en consum energètic i d’un 61% respecte emissions 

de CO2. 

 

 

Gràfic 4.X Comparativa entre l’actual edifici i un d’equivalent amb els sistemes 

convencionals. (font: valldenuria.cat) 
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5. Normativa aplicable 

Dins de l’àmbit en el que es troba  el projecte hi ha les següents normatives a considerar: 

Àmbit nacional 

 El Codi Tècnic de l’edificació (CTE).  En concret el Document Bàsic de “Ahorro de 

Energía” (DB – HE). 

 El Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE). RD 2007. 

 Llei 21/2013 del 9 desembre, sobre Avaluació ambiental. Publicada BOE núm. 296. 

 Normes UNE d’aplicació específica amb caràcter tècnic i no obligat: 

- UNE EN 14511:2014. Sobre avaluació i rendiments de entre altres les 

bombes de calor amb compressor accionat elèctricament per calefacció i 

refrigeració de locals. 

- UNE EN 14825:2014. Sobre les condicions de càrrega parcial i mètodes de 

càlcul per obtenir el factor de eficiència energètica estacional (període de 

refrigeració) i coeficient de rendiment estacional (període de calefacció).  

 Document “Prestaciones medias estacionales de las bombas de calor para 

producción de calor en edificios” elaborat per el IDAE (Instituto para la Diversificación 

y el Ahorro de la Energía) amb l’objectiu d’establir una metodologia de càlcul per a 

considerar les bombes de calor accionades elèctricament com a energia renovable. 

Àmbit Europeu 

 Directiva 2009/28/CE del parlament Europeu i del seu consell, 23 abril de 2009. 

Sobre el foment de l’ús de energia procedent de fonts renovables per establir un 

marc comú europeu per assolir al 2020 una quota del 20% d’energia procedent de 

fonts renovables dins del consum total d’energia de la UE. S’estableix que les 

bombes de calor accionades elèctricament, perquè siguin considerades com a font 

d’energia renovable, han de complir SPF(coeficient de rendiment estacional 

net)>2,5. 
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6. Descripció de l’habitatge en estudi 

6.1. Situació geogràfica i orientació 

L’habitatge en estudi està situat a la comarca gironina de la Garrotxa, concretament al poble 

de Sant Esteve D’en Bas, que pertany al terme municipal de La Vall d’en Bas. El poble de 

Sant Esteve d’en Bas és troba a 9,7 km de la seva capital de comarca Olot, i a 48 km per 

carretera de la ciutat de Girona. Es troba a una altura de 510 m sobre el nivell del mar. 

 

El habitatge és troba al centre del poble, al carrer de Sant Antoni nº11.  La seva façana 

principal té orientació nord-oest  αo = 325º (angle que formen la normal al nord i la normal a 

la façana en sentit horari).   

Es considera que al voltant de tot l’edifici  no hi ha obstacles, ni artificials ni naturals, que 

puguin fer ombra i alterar la radiació solar rebuda. 

      

Fig. 6.1  Mapa de Sant Esteve d’en Bas i situació de l’habitatge en estudi (font: googlemaps) 

 

6.2. Climatologia de la zona 

La zona climàtica pel que fa a la severitat d’hivern i estiu la trobem a DB HE del CTE [1]. 

Sabent que la diferencia d’altura entre Sant Esteve d’en Bas (510m) i la capital de província 

Girona (143m) és de 367m, obtenim una zona climàtica D1. 
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Fig. 6.2 Taula Zones Climàtiques (font: DB-HE, CTE) 

 La Zona Climàtica per radiació solar global, a partir del DB-HE-4 del CTE, és III, és a dir,que 

rep una radiació solar mitja diària anual sobre superfície horitzontal entre 4,2 i 4,6 kWh/m2. 

Això servirà més endavant per saber quina contribució solar mínima s’ha de cobrir en ACS. 

 

Fig. 6.3 Mapa de zones climàtiques segons la radiació solar rebuda (font: DB-HE, CTE) 



Pág. 36  Memoria 

 

Les dades que es mostren a continuació han estat obtingudes de la XEMA (Xarxa 

d’Estacions Meteorològiques Automàtiques) que gestiona el SMC (Servei Meteorològic de 

Catalunya). En concret de la estació situada a La Vall d’en Bas, que es troba a una altura de 

461 m respecte el nivell del mar. El sensor que pren les mesures de temperatura i humitat 

relativa es troba a una altura de 1,5 m del terra. En Taula 6.1 es mostren les mitjanes entre 

els anys 2016 i 2007, ambdues incloses, de les següents variables: temperatura mitjana 

màxima mensual, temperatura mitjana mínima mensual, temperatura mitja mitjana mensual i 

humitat relativa mitjana mensual. Totes les temperatures es mostren en  oC  i la humitat 

relativa en %. A l’Annex A es troben les dades completes. 

 

Taula 6.1  Dades climàtiques mitjanes entre 2016 i 2007 a La Vall d’en Bas (font: meteo.cat) 

6.3. Parts de l’edifici 

L’edifici es una casa unifamiliar amb  tres plantes i  un petit terreny al aire lliure al nivell de la 

planta superior. La superfície total interior és de 283,5 m2, repartits per igual en les tres 

plantes, cada una 94,5 m2. El patí exterior disposa de 143.4 m2.  

La coberta de l’edifici és inclinada i té un pendent del 20%. L’altura de les dues primeres 

plantes és de 3 m, mentre que la ultima planta sota coberta fa 2,5 m a la part de la façana 

principal i 5,5 m a la part alta de la coberta.  

Pel que fa als tancaments del edifici trobem: 

 La façana principal lleugerament orientada al NO. 

 A l’oest una mitjanera en contacte amb un edifici veí. 

 Les dues primeres plantes es troben en contacte amb el terreny en el tancament est i 

sud. 

 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

T. Max. Mitjana 12,82 13,05 15,54 18,38 22,18 26,42 

T. Mín. Mitjana -1,22 -1,14 1,45 5,29 8,79 12,36 

T. Mitja Mitjana 4,73 5,55 8,24 11,72 15,19 19,02 

HR Mitjana(%) 79,4 73,7 73,4 75,5 74,2 73,5 

 

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

T. Max. Mitjana 29,23 29,3 25,39 21,35 16,05 13,28 

T. Mín. Mitjana 13,96 14,18 10,96 7,7 2,5 -1,24 

T. Mitja Mitjana 21,32 21,14 17,54 13,87 8,43 4,67 

HR Mitjana(%) 73,1 75,4 78,9 80,7 81 81,1 
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 L’última planta està en contacte amb l’aire exterior tant al tancament sud com a l’est. 

 El pati es troba al costat est de la casa, i el terra sota seu tancat per un mur de 

contenció.   

 

Fig. 6.4 Alçat de la façana principal i el mur de contenció del terreny amb orientació NO 

 

Fig. 6.5 Secció del edifici en direcció oest - est  

A l’Annex B es troben els plànols complets del edifici. 
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6.4. Usos de l’edifici 

Primer definirem les diferents tipologies d’espai segons el CTE: 

 Espai habitable: Espai interior destinat a l’ús de persones tal que la seva ocupació i 

temps d’estada exigeixen unes condicions acústiques, tèrmiques i de salubritat 

adequades. En ús residencial privat, tots els espais habitables es consideren 

condicionats (calefacció i refrigeració). La suma de tots els espais habitables són els que 

configuren el càlcul de la demanda energètica de tot l’edifici. 

 Espai no habitable: Espai interior no destinat a l’ús permanent de persones o que la seva 

ocupació pot ser ocasional o excepcional i per un baix temps d’estada, només exigeix 

unes condicions de salubritat adequades. No es tenen en compte aquests espais a 

l’hora del càlcul de la demanda energètica. 

Així doncs, en el nostre edifici, trobem un únic espai no habitable situat a la planta baixa i 

que té una superfície de 54 m2. La resta d’espais de l’edifici es consideren habitables, per 

tant es disposa d’un total de 229,5 m2 habitables.  

En la distribució d’espais segons els seus usos trobem: 

 Planta baixa: un lavabo i diversos espais comuns. 

 Primera planta: Cuina, menjador i alguns espais comuns. 

 Segona planta: Dos dormitoris dobles, un lavabo i un espai comú. 

La casa està pensada per a tenir una ocupació de quatre persones.  

6.5. Condicions de confort interior de l’edifici 

Per tal que els espais habitables tinguin un ambient agradable per a les persones que hi 

viuen, aquests han de mantenir una sèrie de paràmetres dins d’uns valors que es 

consideren acceptables. Aquest estan definits en el RITE (Reglament per Instal·lacions 

Tèrmiques en Edificis) [2], i entre altres paràmetres trobem temperatura interior de l’espai, 

humitat relativa, nivell de soroll, nivell d’il·luminació, qualitat de l’aire interior i ventilació, etc. 

Per a edificis residencials només caldrà que definim els confort tèrmic i les renovacions 

d’aire. 
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6.5.1. Confort tèrmic 

Per al confort tèrmic es defineix, segons Fig. 6.6, unes condicions interior de 24oC de 

temperatura i 50% d’humitat relativa a l’estiu, i 22oC de temperatura i 50% d’humitat relativa 

a l’hivern. 

 

Fig. 6.6 Condicions interiors de disseny segons RITE  

6.5.2. Càlcul de les renovacions d’aire 

El càlcul de les renovacions d’aire necessàries es troba  a partir del Document Bàsic de 

Salubritat apartat HS3 Qualitat de l’aire interior [3]. 

El caudal de ventilació mínim s’obté de la Fig. 6.7, tenint en consideració els següents 

aspectes: el número de ocupants es considera igual a 1 en cada dormitori individual, i 2 en 

cada dormitori doble; a cada menjador i a cada sala d’estar, la suma dels comptabilitzats per 

a tots els dormitoris de la vivenda; en locals destinats a diversos usos es considera el caudal 

corresponent a l’ús per el que resulti un major caudal.  

 

Fig. 6.7 Caudal mínim de ventilació segons CTE, DB-HS3 
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Cal diferenciar entre caudal d’impulsió, que correspon a dormitoris, sales d’estar i 

menjadors, i caudal d’extracció, per cuina i lavabos. Els dos caudals han d’estar 

compensats, es a dir, que ha de sortir el mateix aire que entra. Es prendrà com a caudal de 

renovació el major dels dos en cas de que no siguin iguals, en cap cas s’han de sumar 

caudal d’impulsió i d’extracció per definir el caudal de renovació total. 

Així per a la nostra vivenda tenim: 

 5 espais comuns (sales d’estar i menjadors) * 3l/s*4persones=60l/s 

Caudal d’impulsió  

 2 dormitoris*5l/s*2 persones = 20 l/s 

 

Per tant un total de 80 l/s de caudal d’impulsió. 

 2 lavabos*15 l/s = 30 l/s 

Caudal d’extracció  

 15,75 m2 cuina * 2 l/s = 31,5 l/s 

Per tant un total de 61,5 l/s de caudal d’extracció. 

Per tant ens quedem amb el més gran dels dos, i així, definim el caudal de renovació total 

per l’edifici com a 80 l/s. 

Aquest càlcul és a partir dels usos que té cada espai però no té en compte els seus volums. 

Per tant es torna a calcular quina és la renovació considerant el volum dels espais per veure 

si els dos mètodes donen el mateix resultat. 

Càlcul amb volums  

VP0 = Sup.P0 * Altura = 40,5 m2 * 3 m = 121,5 m3 

VP1 = Sup.P1 * Altura = 94,5 m2 * 3 m = 283,5 m3 

El volum de la planta superior, que té coberta inclinada i per tant no té una única altura, està 

format per el volum que forma el prisma de base rectangular i el volum que forma el prisma 

amb base triangle rectangle que forma l’espai sota coberta.  

VP2 = V1 + V2 = 94,5 m2 * 2,5 m + (3 * 9 / 2 ) m2 * 10,5 m = 378 m3 
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També es pot calcular la altura promig que formaria  la coberta inclinada si fos plana a partir 

del volum equivalent, es a dir, mantenint el mateix volum que quan està inclinada. 

              
   

         
   

      

       
       

VT = VP0 + VP1 + VP2 = 121,5 + 283,5 + 378 = 783 m3 

Volum total del edifici 783 m3. 

Superfícies i volums totals segons els diferents espais 

 Lavabos      Lavabo P0 + Lavabo P2  

Volum lavabos = Sup. LP0 * Altura + Sup. LP2 * Altura promig = 4*3 + 11,25*4 = 57m3 

 Cuina      Vol. Cuina = Sup. * Altura = 15,75 * 3 = 47,25 m3 

 

 Dormitoris    Dormitori 1 + Dormitori 2 (els dos a la P2, per tant mateixa altura) 

Vol. Dormitoris = Sup. * Altura promig = 54 * 4 = 216 m3 

 Espais comuns    Espai comú P0 + Espai comú P1 + Espai comú P2 

Vol. Espais comuns = Sup. Espai comú P0 * Altura + Sup. Espai comú P1 * Altura + 

Sup. Espai comú P2 * Altura promig = 36,5 * 3 + 78,75 * 3 + 29,25 * 4 = 462,75 m3 

Es fan servir els caudals per a cada ús calculat anteriorment, ja que aquests no varien, i es 

divideix per el volum corresponent a cada tipus d’espai per obtenir les diferents renovacions 

d’aire segons l’ús que se li dona. Finalment, per obtenir la renovació d’aire horària per tot 

l’edifici es fa una ponderació d’aquests valors segons el percentatge de volum que ocupa  

cada tipus d’espai en tot l’edifici. 

Càlcul de renovacions per hora segons l’ús de cada espai 

 Lavabos: 

  
 
     

   

    
            

 

 Dormitoris:  
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 Cuina:  

    
 
 
       

       
           

 Espais comuns: 

  
 
 
       

        
             

 

(1) Factor de conversió          
 

 
 
   

 
 

  

    
      

 
         

 

 
     

  

 
  

Percentatges que ocupen els espais 

 Lavabo    (57/783)*100 = 7,28% 

 Dormitori   (216/783)*100 = 27,59% 

 Cuina   (47,25/783)*100 = 6,03% 

 Espais comuns    (462,75/783)*100 = 59,1% 

Càlcul renovacions per hora de tot l’edifici 

    

    
                                        

   

 
 
     

   
      

   

 
 
    

   

                

    

    
                              

   

 
 
    

   
    

   

 
 
    

   
                

 

En aquest cas és considera el caudal més gran que és el de impulsió. Si fem la conversió a 

l/s: 

     
    

    
 
      

      
 

  

     
 
     

   
        

 

Per tant arribem al mateix resultat amb els dos mètodes, així doncs es considera una tassa 

de ventilació de 80 l/s. 
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7. Càlcul de les càrregues tèrmiques 

Es realitza aquest càlcul amb una eina de simulació informàtica elaborada per ATECYR. El 

programa s’anomena CLIMA i també conta amb la col·laboració de la Universitat Politècnica 

de València. També es realitza un càlcul teòric de càrregues tèrmiques de forma manual per 

contrastar i validar els resultats.  

7.1. Càrregues tèrmiques de climatització amb CLIMA 

El Clima és un programa bastant senzill i fàcil de manipular però que a l’hora permet 

introduir i considerar tots aquells aspectes que poden influenciar en el càlcul de les 

càrregues tèrmiques.  

Disposa d’una interfície on hi apareixen diferents pestanyes per introduir les dades de 

condicions exteriors, usos de l’edifici i introducció de dades de l’edifici. Per aquest últim 

apartat permet fer ús del propi editor del programa o definir l’edifici a partir de plànols en 

format .dxf.  

El programa ofereix resultats per separat de càrregues tèrmiques en refrigeració i en 

calefacció. Els resultats de càrregues que es mostren són per el dia i hora més exigent de 

l’any en calefacció i refrigeració respectivament. 

7.1.1. Definició 

 Condicions exteriors 

 

Es defineixen característiques de la localitat Sant Esteve d’en Bas i de les dades 

climàtiques exteriors que usarà el programa. El programa té una base de dades amb 

la informació climàtica per diferents ciutats a partir de la qual es realitza la simulació. 

En aquest cas es selecciona la més propera a la nostra localitat, que són les dades 

de Girona. També es defineixen els nivells de percentil per calefacció i refrigeració. 

 

 

 

 

 

 

 



Pág. 44  Memoria 

 

Altitud 510 m 

Zona climàtica D1 

Temperatura del terreny (a partir de 20m prof.) 12,62ºC 

Dades climàtiques exteriors de referència Girona 

Refrigeració T seca exterior màxima : 28ºC 

Nivell de percentil de 2,5% Humitat relativa coincident : 66% 

Calefacció T seca exterior mínima : 0ºC 

Nivell de percentil de 99% Humitat relativa coincident : 85% 

Taula 7.1  Condicions exteriors del projecte  

A continuació es mostra una gràfica 3D on es representa la temperatura exterior que es té 

en compte per el càlcul de calefacció i refrigeració al llarg de tot l’any i durant les 24 hores 

del dia. 

 

Fig. 7.1 Gràfica on es representa la temperatura exterior per el càlcul de les càrregues de 

calefacció al llarg de l’any per a les 24 hores del dia (font: Clima) 
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Fig. 7.2 Gràfica on es representa la temperatura exterior per el càlcul de les càrregues de 

refrigeració al llarg de l’any per a les 24 hores del dia (font: Clima) 

 Usos de l’edifici 

 

Es considera un ús residencial normal amb una ocupació de 4 persones. Les 

condicions interiors de confort són a l’hivern de 22˚C i 50% humitat relativa, i al estiu 

de 24˚C i 50% humitat relativa. 

 

La presa d’aire exterior es considera directa al local i sense recuperador. 

 

Com a càrregues internes per ocupació es pren una activitat de treball lleuger. Les 

càrregues per il·luminació són 7 W/m2 i la dels equips 5 W/m2. 

 

 Entrada de dades 

 

Per introduir la definició geomètrica de l’edifici s’utilitzen plànols de les plantes en 

format .dxf. Un cop s’han importat al programa s’acaben de definir alguns 

paràmetres com altura de cada planta, les mides i tipologies de materials dels forats i 

tancaments. 
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Fig. 7.3 Representació gràfica 3D de la geometria de l’edifici 

 

 

7.1.2. Resultats 

El punt més crític pel que fa a les càrregues tèrmiques de refrigeració, es produeix els dies 

del mes d’agost a les 8 del vespre. Es considera que tots els dies del mes segueixen la 

mateixa càrrega tèrmica.  

 

 

 Total Sensible 

Total [kW] 5,15 4,46 

Rati [W/m2] 22,45 19,45 

Taula 7.2  Càrrega de refrigeració 
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El punt més crític per les càrregues tèrmiques de calefacció, es produeix els dies del mes de 

Febrer a les 7 del matí. Es considera que tots els dies del mes segueixen la mateixa càrrega 

tèrmica. 

 

 Total Sensible 

Total [kW] 7,24 7,1 

Rati [W/m2] 31,56 30,94 

Taula 7.3  Càrrega de calefacció 

 

7.2. Càlcul teòric de càrregues tèrmiques de climatització 

Es realitza aquest càlcul per fer una comparació amb els càlculs realitzats per el programa. 

Per tal d’agilitzar el càlcul es realitzen algunes simplificacions. Com que la nostra zona de 

estudi, propera a la ciutat d’Olot, té una severitat molt més forta per hivern que no pas per 

estiu, i vist que els resultats de CLIMA ens diuen que les càrregues per calefacció són més 

importants que les de refrigeració, només es calculen les càrregues degudes a calefacció. 

Per calcular les càrregues tèrmiques de calefacció es té en compte: 

 Càrrega tèrmica per transmissió dels tancaments i forats. Es considera també un 

suplement per orientació. 

 Càrrega tèrmica per ventilació i renovació d’aire. 

 Coeficient degut al suplement per interrupció del servei. 

7.2.1. Càrrega tèrmica per transmissió dels tancaments 

Per aquest càlcul s’utilitza la següent equació: 

                     

  

   

                     

On: 

Qt = energia (W) 

A = superfície del tancament (m2) 
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U = transmitància tèrmica del tancament (W/m2K) 

Tint = temperatura interior a l’espai que forma el tancament 

Text = temperatura exterior a l’espai que forma el tancament  

Per a la temperatura interior dels espais habitables es considera segons el RITE una 

temperatura interior de confort de 22oC a l’hivern. 

 

Per a determinar la temperatura exterior a l’hivern es considera la temperatura seca  amb un 

nivell de percentil del 99% (Ts (99%)). Aquesta indica la temperatura que garanteix ser la 

menor en un 99% del temps al llarg de l’any. Les dades han estat obtingudes de la guia [4]. 

Per al seu càlcul s’ha considerat la estació meteorològica més propera que es troba a la 

ciutat de Girona, on la seva Ts (99%)= -1,9oC. Per a saber la temperatura de la nostra 

localitat, Sant Esteve d’en Bas, només cal veure quina es la diferencia d’altura entre la 

localitat i la seva capital de província, i sumar a la Ts de Girona una disminució de 1oC/100m 

de diferencia. Com que la diferencia d’altura és de 367m, cal sumar a la Ts de Girona una 

disminució de 3,67oC. Per tant, la Ts (99%) serà de  -5,57oC. 

La humitat relativa exterior mitja coincident a Ts(99%) es del 86% per l’estació 

meteorològica de Girona, la més propera de la que es tenen dades de percentils. 

 

 Càlcul de transmitàncies  

  
 

  
                                                                           

                                        

   
  
  
                                                                           

On: 

Ri = resistència tèrmica del material i (m2K/W) 

ei = gruix del material i (m) 

λi = conductivitat tèrmica del material i (W/mK) 
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Rsi = resistència tèrmica superficial interior (m2K/W) 

Rse = resistència tèrmica superficial exterior (m2K/W) 

Així com es pot veure a la fórmula, la transmitància tèrmica és la inversa de la resistència 

tèrmica del tancament. La resistència tèrmica es calcula com la suma de les resistències 

tèrmiques de tots els materials que formen el tancament i les resistències tèrmiques 

superficials interior i exterior. 

1) Coberta  

 

Material Gruix (m) λ (W/mK) 

Arrebossat de guix 0,02 0,57 

Forjat Unidireccional 
entrebigat ceràmic 
amb cant 210 mm 

 
0,21 

 
0,84 

EPS Poliestirè 
Expandit (aïllant) 

 
0,1  

 
0,029 

Càmera d’aire sense 
ventilar 

 
0,05 

 
RT = 0,16 m2K/W 

Envà LH senzill 0,04 0,445 

Morter de ciment 0,01 0,55 

Betum feltre o làmina 0,003 0,23 

Esquist pissarra 0,02 2,2 

 

Taula 7.5  Materials de la coberta (de interior cap a exterior) 

 

Per saber les resistències tèrmiques superficials ens fixem en el que marca el DA-DB-HE1 

del CTE. 
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Fig. 7.4 Resistències tèrmiques superficials 

 

Per tant, en el cas de la coberta tenim: Rse =0,04 m2K/W i Rsi = 0,1 m2K/W. 

Així doncs, RT = 4,16 m2K/W, i per tant Ucoberta = 0,24 W/m2K.  

 

2) Façana  

 

Material Gruix (m) λ (W/mK) 

Arrebossat de guix 0,015 0,57 

Envà LH senzill 0,04 0,445 

EPS Poliestirè expandit 

(aïllant) 

0,1 0,029 

Morter de àrids lleugers  0,01 0,41 

½ peu LP mètric o català 

40mm<G<60mm 

0,115 0,667 

 

Taula 7.6  Materials de la façana (de interior cap a exterior) 

 

En el cas de la façana, Rse =0,04 m2K/W i Rsi = 0,13 m2K/W. 

Així doncs, RT = 3,931 m2K/W, i per tant Ufaçana = 0,25 W/m2K. 

 

3) Particions interiors 

És important tenir en compte les pèrdues que es produeixen per els tancaments interiors 

en contacte amb espais no habitats. La seva transmitància es calcula com: 

                                

On: 

UP = transmitància del tancament  

b = coeficient reductor de temperatura 
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La transmitància tèrmica del tancament s’obté calculant les resistències tèrmiques de tots 

els elements que el formen i considerant les següents resistències tèrmiques superficials del 

DA-DB-HE1 del CTE: 

 

          Fig. 7.5  Resistències tèrmiques superficials particions interiors 

El coeficient reductor de temperatura es troba a partir de la taula 7 del DA-DB-HE1 del CTE. 

Aquest factor depèn de tres paràmetres: la ventilació del espai no habitable, el aïllament dels 

espais, i una relació entre la superfície que separa l’espai habitable del no habitable, i la 

superfície que separa l’espai no habitable i l’exterior.  

 

A l’habitatge hi ha dues superfícies que estan en contacte amb un espai no habitable: 

a) Forjat 

 

Material Gruix (m) λ (W/mK) 

Rajola ceràmica 0,01 1 

Morter de ciment 0,03 0,55 

Forjat unidireccional 

entrebigat de EPS 

mecanitzat enrasat 

 

0,3 

 

0,256 

Arrebossat de guix 0,015 0,57 

 

Taula 7.7 Materials del forjat 

En el cas del forjat, Rse =0,17 m2K/W i Rsi = 0,17 m2K/W. Així doncs, UP = 0,62 W/m2K.  
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Per al coeficient reductor de temperatura tenim b = 0,32.  

Així doncs, U = 0,2 W/m2K. 

 

b) Envà 

 

Material Gruix (m) λ (W/mK) 

Arrebossat de guix 0,015 0,57 

½ peu LM mètric o català 

40mm<G<50mm 

0,115 0,991 

Arrebossat de guix 0,015 0,57 

 

Taula 7.8  Materials de l’envà 

 

En el cas del envà, Rse =0,13 m2K/W i Rsi = 0,13 m2K/W. Així doncs, UP = 2,33 W/m2K.  

Per al coeficient reductor de temperatura tenim b = 0,44.  

Així doncs, UP = 1,02 W/m2K. 

 

 

 

4) Mur en contacte amb el terreny 

 

Material Gruix (m) λ (W/mK) 

Arrebossat de guix 0,015 0,57 

Morter d’àrids lleugers 

(vermiculita perlita) 

 

0,01 

 

0,41 

EPS Poliestirè expandit 0,06 0,029 

Morter d’àrids lleugers 

(vermiculita perlita) 

 

0,01 

 

0,41 

½ peu mètric o català 

40mm<G<50mm 

 

0,115 

 

0,991 
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Taula 7.9 Materials del mur en contacte amb el terreny (de dins cap a fora) 

Per el mur en contacte amb el terreny, en el seu càlcul de la resistència tèrmica, no es 

consideren les resistències superficials. Així doncs Rm= 2,26 m2K/W.  

Per saber la seva transmitància tèrmica s’utilitza la  taula 5 del DA-DB-HE1 del CTE. On 

l’altura z=6m i per el valor de la resistència tèrmica del mur es pren el valor més gran Rm= 2 

m2K/W. Així es té UT= 0,24 W/m2K. 

5) Forjat en contacte amb el terreny 

 

Material Gruix (m) λ (W/mK) 

Rajola ceràmica 0,02 1,3 

EPS Poliestirè expandit 0,05 0,029 

Morter de ciment o calç per 

paleta 

 

0,02 

 

0,55 

Formigó armat 0,02 2,3 

Terra piconada tova 

bloques de terra 

 

0,150 

 

1,1 

 

Taula 7.10 Materials del forjat en contacte amb el terreny (de interior a exterior) 

 

En aquest cas la resistència tèrmica del forjat en contacte amb el terreny tampoc té en 

compte les resistències superficials. Així tenim Rf = 1,92 m2K/W. 

Per saber la seva transmitància tèrmica s’utilitza la  taula 4 del DA-DB-HE1 del CTE. Aquest 

és el cas 2 que fa referència a terra enterrat amb profunditat superior a 0,5 m. On l’altura 

z=6m, B’=4,5 i Rf = 1,5 m2K/W que es el valor més gran que es pot prendre de la taula.  Així 

es té US= 0,28 W/m2K. 

Les finestres porten vidres dobles de baixa emissivitat amb argó i un marc de PVC amb tres 

càmeres. El percentatge de marc és del 20%. La transmitància tèrmica global de les 

finestres és  de U=1,2 W/m2K. 

Les portes són de fusta de densitat mitja baixa, amb una absortivitat α=0,7 i una 

transmitància tèrmica U=2 W/m2K. 

Per últim, es considera un coeficient corrector segons la orientació del tancament: 

Nord: 1,2(suplement 20%) 
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Sud: no es veu afectat 

Est – Oest: 1,1 (suplement 10%) 

NO – NE: 1,15 (suplement 15%) 

SO – SE: 1,05 (suplement 5%) 

Aquí es troben tots els tancaments que formen l’envoltant tèrmica i el càlcul de la seva 

càrrega tèrmica: 

 

Taula 7.11 Energia perduda a través de l’envoltant tèrmica 

Així doncs, el total de l’energia perduda per transmissió als tancaments és: 

QT =4364,88 W 

7.2.2. Càrrega tèrmica per ventilació 

Per calcular la càrrega tèrmica de ventilació en comptes de considerar la diferència de 

temperatures s’utilitza la diferència d’entalpies entre l’interior i l’exterior ja que la càrrega 

latent deguda a la humitat de l’aire s’ha de tenir en consideració. 

Així doncs : 

   
                   

    
                      

Tancament Àrea 

(m2) 

U 

(W/m2K) 

Coef. corrector 

orientació 

Ufinal 

(W/m2K) 

Qt (W) 

Façana NO 76,32 0,25  1,15 0,28  589,16 

Façana SE 38,3 0,25  1,05 0,26  274,54  

Façana NE 36 0,25  1,15 0,28  277,91  

Mur terreny 81 0,24 - 0,24 535,96 

Forjat terreny 40,5 0,28 - 0,28 312,64 

Coberta 94,5 0,24 - 0,24 625,29 

Forjat NH 54 0,2 - 0,2 297,76 

Envà NH 27 1,02 - 1,02 759,28 

Finestres NO 6,48 1,2 1,15 1,38 246,54 

Porta NO 4,2 2 1,15 2,3 266,33 

Finestra SE 1,5 1,2 1,05 1,26 52,11 

Porta SE 2,2 2 1,05 2,1 127,37 
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On: 

Qv: càrrega tèrmica per ventilació [kW] 

nT = número de renovacions per hora 

V = volum de l’espai 

ρ = densitat de l’aire [1,29 kg/m3] 

hint= entalpia específica de l’aire interior [kJ/kg] 

hext= entalpia específica de l’aire exterior [kJ/kg] 

 

Per al càlcul del nombre de renovacions s’utilitza els mateixos valors calculats al apartat 

6.5.2. 

   
                  

     
 

   
     

     
     

   

 
                

 

La humitat relativa exterior mitja coincident a Ts(99%) es del 86% per l’estació 

meteorològica de Girona, la més propera de la que es tenen dades de percentils. 

Per saber les entalpies específiques interior i exterior cal fer servir un diagrama psicromètric. 

A partir de les condicions exteriors de T= -5,57˚C i una humitat relativa de 86% , i de les 

condicions interiors de T=22 ˚C i humitat relativa de 50%. 
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Fig. 7.6  Diagrama psicomètric per determinar les entalpies (font: programa SICRO de 

Atecyr) 

 Així doncs, es té una entalpia específica exterior de -0,2 kJ/kg, i una entalpia específica 

interior de 44,4 kJ/kg. 

Per tant la càrrega de ventilació serà: 

                      
                        

    
        

 

7.2.3. Càrrega tèrmica de calefacció total 

Per tant la càrrega total serà la suma de la càrrega per transmissió i la càrrega per ventilació.  

                                              

 

Per últim és considera un suplement per interrupció del servei del 10%. Així doncs: 

                                                        

 

Si es compara aquest resultat amb el que ofereix el CLIMA: 
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 Càrrega de calefacció [kW] 

CLIMA 7,24 

Teòric 9,75 

Taula 7.12  Comparació de resultats de càrrega de calefacció 

 

Aquesta diferència es deu a que la càrrega teòrica ha estat calculada a partir d’un mínim 

històric de temperatura exterior de -5,57ºC, mentre que la càrrega que ofereix CLIMA ha 

utilitzat una temperatura exterior mínima de 0ºC.  

A l’hora de dimensionar l’equip de climatització es considera el resultat més exigent, és a dir, 

la càrrega teòrica de calefacció. Si recordem quina era la càrrega de refrigeració calculada 

per CLIMA, de 5,15 kW, veiem que també serà coberta si es selecciona una bomba de calor 

geotèrmica reversible dimensionada a partir de la càrrega teòrica de calefacció. 

 

 

7.3. Demanda d’ACS i càrrega tèrmica 

Primer es calcula la demanda mensual al llarg del any. Per saber la demanda ens cal saber 

quin és el seu consum i quina energia cal aportar per escalfar-la. Per al càlcul del consum 

d’ACS i les seves necessitats energètiques es fa servir el document HE4 del CTE.  

 Es considera que a l’habitatge hi viuen quatre persones i que la demanda establerta per a 

ús residencial és de 28 litres al dia per persona, segons la taula 4.1 del HE4. Per tant tenim: 

Np = 4 persones              

C = 28 l/d persona 
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Taula 7.13 Consum mensual ACS 

 

El següent pas per determinar l’energia necessària, és saber quina és la temperatura de 

l’aigua a la xarxa durant l’any. 

Com que no tenim dades directes, ho fem a partir del càlcul que indica l’annex B del HE4.  

 

                                                              

 

El càlcul considera la temperatura del aigua de la xarxa a la capital de província, en aquest 

cas Girona, i la diferència de altura entre les dues poblacions.  El factor corrector B pren per 

valor 0,0066 d’octubre a març i 0,0033 d’abril a setembre. 

Així sabem que la diferència d’altura entre Sant Esteve d’en Bas i Girona és de: 

 

Δh = 367 m 

 

 

Mes Dies Consum ACS(l) 

Gener 31 3472 

Febrer 28 3136 

Març 31 3472 

Abril 30 3360 

Maig 31 3472 

Juny 30 3360 

Juliol 31 3472 

Agost 31 3472 

Setembre 30 3360 

Octubre 31 3472 

Novembre 30 3360 

Desembre 31 3472 
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Per tant tenim: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 7.14 Temperatura del aigua a la xarxa 

 

Finalment per saber l’energia mensual necessària s’utilitza: 

 

  
                                           

    
                    

On: 

Tservei : temperatura a la que es distribueix l’aigua de servei [60ºC] 

ρ : densitat de l’aigua [1 kg/l] 

CpH2O  : calor específica de l’aigua a pressió constant [4,182 kJ/kgºC] 

Consum: litres d’ACS consumit al mes [l] 

 

 

 

 

Mes Tx_girona [ºC] Tx_SantEsteve [ºC] 

Gener 8 5,58 

Febrer 9 6,58 

Març 10 7,58 

Abril 11 9,79 

Maig 14 12,79 

Juny 16 14,79 

Juliol 19 17,79 

Agost 18 16,79 

Setembre 17 15,79 

Octubre 14 11,58 

Novembre 10 7,58 

Desembre 9 6,58 
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Així doncs tenim la següent demanda al llarg del any: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 7.15 Demanda d’ACS 

 

Ara ens cal saber quina serà la càrrega tèrmica corresponent a ACS per tenir-ho en compte 

a l’hora de dimensionar el equip, ja que es vol un sistema que cobreixi tant la demanda de 

climatització com la d’ACS. 

Per el càlcul de la càrrega en ACS s’ha de considerar quina serà la potència màxima 

requerida.  

Com que l’edifici només disposa de dos lavabos, es considera que la demanda simultània 

màxima serà la de dues persones. Es considera un temps de servei d’una hora. Per tant, el 

consum de dues persones és de 56 litres que s’ha de poder subministrar en un temps d’una 

hora.  

Pel que fa al salt tèrmic per escalfar l’aigua es considera el mes de gener, ja que és durant 

aquest mes quan l’aigua de la xarxa es troba més freda i per tant quan més potència 

requerirà. 

 

 

 

Mes Consum Tx_Sant Esteve Energia(kWh) 

Gener 3472 5,58 219,50 

Febrer 3136 6,58 194,62 

Març 3472 7,58 211,43 

Abril 3360 9,79 195,98 

Maig 3472 12,79 190,42 

Juny 3360 14,79 176,47 

Juliol 3472 17,79 170,25 

Agost 3472 16,79 174,28 

Setembre 3360 15,79 172,56 

Octubre 3472 11,58 195,30 

Novembre 3360 7,58 204,61 

Desembre 3472 6,58 215,47 
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Així doncs: 

  
              

    
                 

on: 

P: potència [kW] 

Consum: quantitat d’aigua calenta sanitària requerida per unitat de temps [l/h] 

ρ: densitat de l’aigua [kg/l] 

cP : calor específic del aigua a pressió constant [kJ/kgºC] 

ΔT: diferència entre la temperatura de d’ús de servei i la temperatura de xarxa del aigua [ºC] 
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8. Selecció dels equips 

Com que es vol que el mateix equip cobreixi tota la demanda de climatització i ACS, la 

potència que s’ha de considerar per dimensionar l’equip és la suma de la potència de 

climatització i la potència per ACS. 

                                                       

8.1. Selecció de la bomba de calor geotèrmica 

Per a escollir la bomba de calor geotèrmica es fa una cerca en els diferents catàlegs de 

cases comercials per tal de poder seleccionar la que més ens convé i poder comparar les 

seves característiques. 

Els criteris que s’han tingut en compte per decidir el model són: que la seva potència 

cobreixi la demanda exigida i que no la sobrepassi en excés per no encarir el preu de forma 

innecessària, observar que ofereixi un rendiment elevat, considerar quins són els 

paràmetres límits de funcionament com poden ser temperatura de treball mínima i màxima o 

la pressió de treball, i per últim que el seu cost sigui raonable dintre de les exigències del 

projecte.  

La bomba de calor geotèrmica seleccionada és de la marca Ecoforest [5], en concret el 

model EcoGeo Compact C3. Aquest model al poder invertir el seu cicle de funcionament 

ofereix prestacions de calefacció, refrigeració activa i escalfament d’ACS. Disposa de un 

compressor Scroll amb sistema Inverter Copeland i amb un control modulant de la seva 

potència entre un 25% i 100% de la seva capacitat. És un equip compacte que ja porta 

integrat un dipòsit d’acumulació de 170 litres per ACS. Tant el condensador com el 

evaporador són intercanviadors de plaques Alfa Laval. També porta integrades les bombes 

de circulació per el circuit de captació i per el circuit de distribució amb velocitat variable de 

alta eficiència que permet regular el cabal dels dos circuits entre un 20% (1.200l/h)  i un 

100% de la seva capacitat (4.500l/h)  gràcies als vasos d’expansió de 8 l per captació i de 12 

l per distribució. 

El rang de potència calorífica és de 6 kW fins els 26 kW amb un COP de 4,9, tot això en 

condicions de B0/W35 (temperatura del fluid captador 0ºC i temperatura del aigua de 

calefacció 35ºC) segons la norma UNE EN 14511 incloent el consum de les bombes de 

circulació i el sistema Inverter. El rang de potència frigorífica és de 5 kW fins a 29 kW amb 

un rendiment EER de 5,5 en condicions B35/W7 (fluid captador 35ºC i temperatura del aigua 

de refrigeració 7ºC) segons la norma UNE EN 14511 incloent el consum de les bombes de 

circulació i el sistema Inverter. 
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El fluid refrigerant és R410A amb una càrrega de 2 kg. 

Tant el circuit de captació com el de distribució tenen un cabal nominal que pot variar entre 

1200 l/h i 4500 l/h segons les exigències de potència.  

El fluid de captació geotèrmic és una barreja de aigua amb anticongelant. Concretament una 

barreja d’aigua amb etilenglicol al 30%. El seu punt de congelació és de -13ºC. 

A la següent figura es pot veure alguns dels paràmetres límits de funcionament de la bomba: 

 

Fig. 8.1 Límits de funcionament de la BCG (font:catàleg Ecoforest) 

 

El equip té unes dimensions de 1800x600x700 mm. El seu pes es de 280 kg. Tot el sistema 

té un cost de 10850€ amb IVA inclòs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                         Fig. 8.2  Part interna de la BCG 
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8.2. Càlcul del rendiment estacional de la bomba de calor  

Segons especifica el fabricant, la bomba de calor té un COP de 4,9 en condicions de 

B0/W35 (aigua amb propilenglicol a 0oC i aigua de calefacció a 35oC) segons la norma EN 

14511. 

Es defineix el SCOPnet o SPF segons la norma EN 14825 com l’eficiència energètica 

estacional de una unitat en mode actiu de calefacció sense calefactor elèctrics 

suplementaris. A partir d’aquest paràmetre, la Directiva Europea 2009/28/CE reconeix que 

perquè una bomba de calor accionada elèctricament sigui considerada com a energia 

renovable , ha de complir que el seu SPF>2,5. 

Per tant per saber si la bomba escollida es pot considerar com a energia renovable cal 

calcular el seu SPF. Per simplificar els càlculs es fa servir el document del IDAE 

“Prestaciones medias estacionales de las bombas de calor para producción de calor en 

edificios”.  

Segons aquest document el càlcul del SPF depèn del COP nominal de la bomba de calor i de 

dos paràmetres com indica la següent fórmula: 

 

                                   

 

On FP és un factor de ponderació que té en compte les diferents zones climàtiques 

d’Espanya segons CTE. I FC és un factor de correcció que té en compte la diferència entre 

la temperatura de distribució o ús i la temperatura a la que s’ha obtingut el COP a l’assaig. 

Així doncs, com ja s’ha comentat el COP nominal  és de 4,9 a la temperatura de condensació 

de 35oC.  

Per determinar el factor de ponderació cal recordar que per la zona climàtica on està situada 

la vivenda es té una severitat tipus D a l’hivern. Com es descriurà i justificarà posteriorment 

la tipologia constructiva del sistema captador és del tipus circuit tancat amb intercanviadors 

verticals. Així doncs, a partir de la següent taula s’obté el FP: 
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Fig. 8.3 Taula per determinar el factor de ponderació  

 

Per saber el factor de correcció se sap que el COP s’ha determinat a 35oC, i que la 

temperatura de distribució de calefacció es considera de 45oC. 

 

Fig. 8.4 Taula per determinar el factor de correcció 
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Així doncs, segons (Eq. 8.2),es té: 

                                            

Per tant, com que SPF>2,5 , es pot considerar que l’energia proporcionada per la bomba 

escollida es renovable. 

8.3. Equips auxiliars 

Com que el equip compacte que forma la bomba de calor geotèrmica ja porta incorporades 

les bombes de circulació i el dipòsit acumulador ACS, no cal instal·lar-los. 

Per normativa, el CTE a la seva secció DB HE4 exigeix una aportació mínima per cobrir la 

demanda d’ACS mitjançant plaques solars tèrmiques.  

El mateix document també estableix que aquesta contribució no és necessària si hi ha una 

aportació d’aquesta mitjançant una font d’energia renovable. Com s’ha demostrat en el 

apartat anterior, l’energia que proporciona la BCG per ACS es considera renovable. Així 

doncs, no seria necessari la instal·lació de les plaques. 
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9. Càlcul de la demanda energètica 

És vol fer un càlcul de la demanda energètica anual de l’edifici per saber quin és el seu 

consum, les emissions, així com per poder obtenir la certificació energètica. 

Per fer aquest càlcul s’utilitza el programa de simulació oficial “Eina Unificada Lider Calener 

(HULC)”. A l’annex C es pot veure una breu descripció del manual de funcionament. 

9.1. Càlcul amb HULC (Eina unificada Lider Calener) 

9.1.1. Dades Generals 

Edifici de tipus habitatge residencial de nova construcció situat a La Vall d’en Bas a la 

província de Girona. La seva zona climàtica correspon a D1, i la altitud és de 510 m. 

Inicialment es pren la ventilació per defecte en ús residencial de 0,63 renovacions per hora. 

9.1.2. Definició geomètrica 

9.1.2.1. Consideracions i simplificacions 

El edifici està format per tres plantes iguals de 10,5 m de llarg per 9 m de ample, és a dir 

94,5 m2.  

Només es consideren particions interiors a les dues primeres plantes. A cada una de elles hi 

ha una partició perpendicular a la façana nord-oest que divideix la planta en dos espais. 

D’est a oest, el primer espai 4,5 m de llarg per 9 m d’ample, i el segon de 6 m de llarg per 9 

m d’ample.  

L’únic espai que es considera no habitable és troba a la planta baixa a la part oest. 

L’altura de les dues primeres plantes és de 3 m. A l’última planta es considera com a coberta 

plana amb una altura de 4 m (calculada a l’apartat 6.5), això es deu a que en el cas de la 

coberta inclinada, el programa no considera el volum sota coberta. 

9.1.2.2. Definició inicial 

El procediment que s’ha utilitzat, tal com es descriu en l’explicació del funcionament del 

programa, es primer de tot definir les diferents tipologies de tancaments i forats amb les 

seves característiques constructives. Per a definir els elements constructius s’ha partit de 

tancaments estàndards per a la seva zona climàtica per veure si complien. Seguidament 

s’ha definit la seva geometria planta per planta i s’ha assignat a cada tancament el tipus que 
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li correspon. També s’ha definit la seva orientació, així com indicar quin  espai és no 

habitable. Per últim s’ha recalculat la longitud dels ponts tèrmics que s’han definit per 

defecte. 

9.1.2.3. Millores per complir la demanda exigida 

Com que no s’ha aconseguit assolir el límit de demanda en calefacció, s’han dut a terme 

una sèrie de canvis i millores per rebaixar-la. 

 S’ha augmentat els gruixos d’alguns materials o modificat per altres amb millor 

aïllament.  

 S’ha optat per canviar el color dels tancaments exterior per tons foscos i tenir així 

una major absortivitat. Concretament per façanes color beix fosc amb α=0,75 i 

coberta marró fosc amb α=0,92. 

 Modificació de les característiques dels forats. Busquem vidres que tinguin un factor 

solar elevat per a que hi hagi més escalfor, i marcs amb una transmitància baixa. 

 Modificació dels ponts tèrmics de forjat en contacte amb façana i dels ponts tèrmics 

de la coberta plana. En aquest cas s’han definit per valors donat per catàleg a partir 

de introduir una sèrie de característiques.  

 Es modifica la ventilació ja que és la responsable de les majors pèrdues en 

calefacció. Es passa de les 0,63 ren/h a 80 l/s (calculat al apartat 6.5). 

 

 

                 Fig. 9.1 Vista en 3D de la geometria del edifici 
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9.1.2.4. Definició final 

9.1.2.4.1 Característiques de les finestres 

Els vidres són dobles de baixa emissivitat amb argó, amb un factor solar g=0,791 i una 

transmitància tèrmica de U=1,2 W/m2K. El marc de les finestres és de PVC amb tres 

càmeres amb una absortivitat α=0,7 i una transmitància tèrmica U=1,8 W/m2K. El 

percentatge de marc és 20%. La permeabilitat de l’aire és de 27 m3/hm2. Totes les finestres 

es consideren iguals. 

9.1.2.4.2 Característiques de les portes 

Les portes són de fusta de densitat mitja baixa, amb una absortivitat α=0,7 i una 

transmitància tèrmica U=2 W/m2K. La permeabilitat de l’aire és de 60 m3/hm2. 

9.1.2.4.3 Tancaments verticals (materials ordenats de exterior a interior) 

Tancament Material Gruix (m) 
Conductivitat 

(W/mK) 
Transmitància 

(W/m2K)  

  ½ peu LP mètric o català 40 mm<G<60mm 0,115 0,667   

  morter d’àrids lleugers 0,01 0,41   

Façana EPS Poliestirè expandit 0,1 0,029 0,25 

  envà de LH senzill  0,04 0,445   

  arrebossat de guix  0,015 0,57   

  ½ peu LM mètric o català 40 mm<G<50mm 0,115 0,991   

Mur  en morter de àrids lleugers 0,01 0,41   

contacte 
amb 

EPS Poliestirè expandit 0,06 0,029 0,41 

el terreny morter de àrids lleugers 0,01 0,41   

  arrebossat de guix  0,015 0,57   

  arrebossat de guix  0,015 0,57   

  morter de àrids lleugers 0,01 0,41   

  ½ peu LM mètric o català 40 mm<G<50mm 0,115 0,991   

Mitjanera EPS Poliestirè expandit 0,04 0,029   

  càmera d’aire sense ventilar 0,05 ··· 0,48 

  ½ peu LM mètric o català 40 mm<G<50mm 0,115 0,991   

  morter de àrids lleugers 0,01 0,41   

  arrebossat de guix  0,015 0,57   

  arrebossat de guix  0,015 0,57   

Envà ½ peu LM mètric o català 40 mm<G<50mm 0,115 0,991 2,95 

  arrebossat de guix  0,015 0,57   

Taula 9.1 Tancaments verticals 
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9.1.2.4.4 Tancaments horitzontals (materials ordenats de dalt cap a baix) 

Tancament Material 
Gruix 
(m) 

Conductivitat 
(W/mK) 

Transmitància 
(W/m2K) 

  esquist de pissarra  0,02 2,2   

  betum feltre o làmina 0,003 0,23   

  morter de ciment o calç per paleta 0,01 0,55   

Coberta envà LH senzill 0,04 0,445   

  càmera de aire sense ventilar 0,1 ··· 0,24 

  EPS Poliestirè expandit 0,1 0,029   

  FU entrebigat ceràmic 0,21 0,84   

  arrebossat de guix 0,015 0,57   

  rajola ceràmica 0,01 1   

Forjat morter de ciment o calç per paleta 0,03 0,55   

  FU entrebigat de EPS mecanitzat i enrasat 0,3 0,256 0,7 

  arrebossat de guix 0,015 0,57   

  rajola ceràmica 0,02 1,3   

Terra en EPS Poliestirè expandit 0,05 0,029   

contacte 
amb 

morter de ciment o calç per paleta 0,02 0,55 0,48 

el terreny formigó armat  0,02 2,3   

  terra piconada tova blocs de terra 0,15 1,1   

Taula 9.2 Tancaments horitzontals 

 

9.1.2.4.5 Característiques del ponts tèrmics 

Tipus de pont tèrmic Definició Longitud total (m) Valor(W/mK) 

Front de forjat valor donat per catàleg 24,5 0,11 

Cobertes planes valor donat per catàleg 30 0,23 

Cantonades exteriors valor per defecte 8 0,11 

Ampit valor per defecte 9,6 0,44 

Llindes valor per defecte 9,6 0,82 

Brancal valor per defecte 28,8 0,53 

Terra en contacte amb el terreny valor per defecte 15 0,57 

Taula 9.3  Definició ponts tèrmics 
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9.1.3. Modelització dels equips amb els programes 

Dins de les possibilitats de sistemes de climatització que disposa el HULC no hi ha cap que 

contempli una bomba de calor geotèrmica. 

Així doncs, es consideren dues possibles solucions amb altres equips per veure els seus 

consums i emissions, i posteriorment comparar-ho amb els càlculs teòrics fets per el sistema 

bomba de calor geotèrmica que es vol instal·lar. 

Es defineix un sistema mixt de calefacció i ACS amb una temperatura d’impulsió de 

calefacció de 80ºC i una temperatura d’impulsió d’ACS de 60ºC. Es defineix un dipòsit 

acumulador d’ACS de 170 litres. Es defineix també la demanda d’ACS de 112 l/d a 60ºC, 

d’aquesta demanda s’ha de cobrir un 40% amb energia renovable procedent de plaques 

solars tèrmiques com estableix la normativa. 

Com a unitats terminals es defineixen radiadors. En total són 4 radiadors, tres d’ells de 2,5 

kW i un de 4. El radiador de més potència està situat a la última planta ja que és la que 

ocupa una superfície més gran. 

La primera alternativa  és  una caldera de condensació de 13,5 kW de capacitat nominal 

amb un rendiment estacional de 0,7 i que com a combustible consumeix gas natural. 

 L’altra solució és una bomba de calor aire - aigua amb una potència nominal de 18 kW i un 

rendiment de COP=2,5 i que consumeix electricitat. 

9.1.4. Resultats de demanda energètica 

Pel que fa a la exigència HE1 del CTE, és a dir, a el límit de la demanda energètica, els 

resultats obtinguts amb HULC són satisfactoris ja que es compleixen les demandes de 

calefacció i refrigeració requerides per la seva zona climàtica. En el cas de calefacció la 

demanda és de 30,41 kWh/m2any, mentre que per refrigeració és de 0,09 kWh/m2any. 
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Fig. 9.2 Resultats de la demanda 

Per aprofundir una mica més en aquests resultats s’utilitza el programa Visol, i un full de 

càlcul Excel [6] que treballa a partir de les dades simulades amb HULC.  

A partir del programa Visol es pot saber quina es la demanda tant en calefacció com en 

refrigeració per components, així com la demanda mensual en kWh/m2any. 
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Fig. 9.3 Demanda per components (font:Visol) 

 

Fig. 9.4 Demanda mensual en kWh/m2any (font:Visol) 
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Amb el full de càlcul Excel es pot veure quins són els factors que més afecten a les pèrdues 

i als guanys, així com els valors per components.  

 

Fig. 9.5 Percentatges pèrdues i guanys en calefacció  

 

 

Fig. 9.6 Valors pèrdues i guanys en calefacció 

 

 

Per últim amb el full de càlcul Excel també es pot visualitzar la demanda mensual en kWh 

totals. 
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Fig. 9.7 Demanda mensual en kWh total   

9.1.5. Resultats de consum energètic 

Aquí s’analitzen els resultats per a les dues alternatives de equips modelitzats. Es mostren 

resultats de consum de energia primària no renovable en kWh/m2 i kWh/any.  

També es verifica si compleix la exigència 2.2.1 de HE0 de límit de consum d’energia 

primària no renovable total a l’any . 

9.1.5.1. Caldera de condensació 

Els resultats de consum per a la caldera de condensació són els següents: 

 

 kWh/m2 kWh/any 

Consum energia primària no renovable calefacció  51,7 11.856,2 

Consum energia primària no renovable ACS 20,5 4.708,4 

Consum energia primària no renovable TOTAL 72,2 16.564,5 

Taula 9.4 Consum de la caldera de condensació 

 

 

Pel que fa al límit de consum veiem que es compleix l’exigència amb la caldera de 

condensació. 
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Fig. 9.8 Límit de consum per la caldera de condensació 

 

9.1.5.2. Bomba de calor aire – aigua 

Els resultats de consum per a la bomba de calor aire - aigua són els següents: 

 

 kWh/m2 kWh/any 

Consum energia primària no renovable calefacció  40,4 9.278,1 

Consum energia primària no renovable ACS 18,6 4.273,1 

Consum energia primària no renovable TOTAL 59 13.551,2 

Taula 9.5 Consum de la bomba de calor aire – aigua 

Pel que fa al límit de consum per a la bomba de calor aire – aigua veiem que també es 

compleix, i amb una reducció considerable del consum respecte a la caldera de 

condensació. 
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Fig. 9.9 Límit de consum per la bomba de calor aire - aigua 
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10. Disseny de la instal·lació de captació 

geotèrmica 

10.1.  Propietats tèrmiques del terreny 

És important conèixer bé la tipologia del terreny i la seva composició per fer el disseny del 

sistema de captació. 

El mètode més precís per determinar les propietats del terreny seria fer un sondeig per 

realitzar un test de resposta geotèrmic (TRG). Com que el cost que suposa és molt elevat i 

la instal·lació que es vol dissenyar és bastant reduïda, es poden determinar les propietats 

del terreny de forma aproximada sense que es vegi molt afectat el dimensionament del 

projecte. 

 Per fer aquesta aproximació s’ha utilitzat els mapes geològics confeccionats per el “Instituto 

Geológico y Minero de España” que es poden trobar al seu web, en concret el mapa 

geològic MAGNA 50 a la full 294 que correspon a Manlleu.  

La tipologia de terreny que es troba a la zona concreta de Sant Esteve d’en Bas és de llims 

sorrencs amb fauna. 

 

Fig. 10.1 Propietats físiques del terra per diferents materials 
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Per tant, com a conductivitat tèrmica es pren el valor mig entre sorra i llim saturats d’aigua 

λ=2,05 W/mK. El mateix per la capacitat tèrmica volumètrica, que es troba entre 1,9 i 3,15 

MJ/m3K. 

Segons dades obtingudes de l’ Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, es troben les 

següents propietats tèrmiques del terreny: 

 

Propietat Rang de valors [unitat] 

Temperatura a 100m profunditat 15 – 16 [oC] 

Conductivitat tèrmica a la superfície 2,2 – 2,5 [W/mK] 

Gradient geotèrmic 25 – 30 [mK/m] 

Flux de calor 70 – 80 [mW/m2] 

Amplitud tèrmica estacional 16 [oC] 

Salt tèrmic a l’estiu 4 – 5 [oC] 

Salt tèrmic a l’hivern 11 – 12 [oC] 

Taula 10.1  Propietats tèrmiques del terreny (font: icgc.cat) 

El salt tèrmic fa referència a la diferència entre la temperatura a  100 m de profunditat i la 

temperatura a la superfície. A l’estiu la diferencia és negativa, mentre que a l’hivern la 

diferència és positiva. 

10.2.  Disseny del sistema de captació 

S’ha optat per construir un disseny de captació en circuit tancat amb intercanviadors 

verticals. Aquest tipus de disseny ofereix un millor rendiment i major eficiència de treball. 

Com a inconvenient trobem que el preu d’obra de la instal·lació és més elevat. Més enllà 

dels avantatges i inconvenients trobats, el factor més determinant ha estat la limitació 

d’espai que ofereix el terreny, i que ha dut a escollir les sondes verticals per fer el intercanvi 

tèrmic. 

El procediment que es fa servir és el que descriu la guia tècnica [7].  
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Aquest mètode de càlcul assumeix que el sistema funciona durant un temps determinat a 

una càrrega constant i amb el terra a la temperatura més desfavorable. Com per el nostre 

sistema la càrrega de refrigeració és inferior a la càrrega simultània sol·licitada per 

calefacció i ACS, es  fa el disseny per el període més desfavorable de calefacció, i es 

considera que amb aquest dimensionament ja es pot cobrir la càrrega de refrigeració.  

Els factors que intervenen en el disseny són els que s’especifiquen a continuació.  

10.2.1. Bomba de calor geotèrmica 

En primer lloc cal tenir en compte quin és  l’equip de bomba de calor amb el que es treballi i 

quines són les seves especificacions tècniques. Com ja s’ha explicat anteriorment la bomba 

de calor escollida és de la marca Ecoforest el model EcoGeo Compact C3. Alguns dels 

paràmetres que afecten a l’hora del disseny de l’intercanviador són la potència calorífica que 

proporciona, el caudal del fluid de captació, temperatures de treball i el rendiment associat al 

període de calefacció (COP). 

10.2.2. Fluid circulant 

Un altre factor important és quin fluid circula pel sistema. En aquest cas, com ja s’ha explicat 

anteriorment, es tracta de una barreja de aigua amb glicol. Concretament aigua amb 

l’anticongelant etilenglicol al 30% de volum. La seva composició per tant és 70% aigua + 

30% etilenglicol. Algunes de les propietats que cal tenir en compte són les següents: 

Propietat Valor 

Temperatura de congelació  -13oC 

Temperatura d’ebullició 102oC 

Densitat (a 20oC) 1046 kg/m3 

Calor específic (a 20oC) 3672 J/kgK 

Conductivitat tèrmica (a 20oC) 0,48 W/mK 

Viscositat dinàmica (a 20oC) 0,001428 kg/ms 

Taula 10.2 Propietats de la barreja aigua + etilenglicol al 30% 
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10.2.3. Tipologia de captació 

El següent pas és decidir la tipologia de intercanviador. En aquest cas, s’ha optat per un 

intercanviador de sondes verticals en doble U en circuit tancat. 

Per determinar la profunditat de les sondes cal analitzar quin tipus de tubs es fan servir. 

10.2.4. Elecció dels tubs 

Els materials més utilitzats per aquest tipus d’instal·lació són el polietilè (PE) i el polibutilè 

(PB) perquè ofereixen flexibilitat, resistència i les seves unions són fàcils de realitzar i són 

fortes i duradores.  

S’opta per fer servir tubs de polietilè reticulat d’altes prestacions. 

A l’hora de seleccionar el diàmetre dels tubs cal tenir en compte, per un costat, que sigui lo 

suficientment gran per produir una pèrdua de càrrega petita i així necessitar menys potència 

de bombeig, però, per altre costat, que el diàmetre sigui lo suficientment petit per assegurar 

altes velocitats de circulació a l’interior dels tubs. Aquest fet es deu a que és a altes 

velocitats quan el fluid es troba en fase turbulenta, i per tant quan es produeix un intercanvi 

òptim de calor. La condició que assegura la turbulència d’un fluid és que el número de 

Reynolds sigui superior a 2300: 

   
   

     
                        

 

on: 

Q : cabal que circula pels tubs (m3/s) 

ϑ : viscositat cinemàtica (m2/s) 

D : diàmetre dels tubs (m) 

 

La viscositat cinemàtica es troba dividint la viscositat dinàmica entre la densitat del fluid, per 

tant: 

  
 

 
 
             

     
  
  

           
  

 
                  



Pág. 82  Memoria 

 

El caudal qui hi circula segons és de 0,79 l/s o 0,79·10-3 m3/s. 

Per trobar una solució s’ha fet una cerca entre els diferents catàlegs de fabricant. Per fer la 

tria s’ha tingut en compte la qualitat dels materials i les prestacions tècniques que ofereixen, 

la varietat de solucions, així com també el preu. 

Finalment s’ha escollit el fabricant MuoviTech [8]. La sonda escollida correspon a tubs de 

polietilè de alta densitat PE-100 doble, fabricats segons exigències i criteris que estableix la 

norma UNE EN 12201. Aquesta és una sonda geotèrmica vertical de doble U, es a dir, que 

està formada per dues sondes en U individuals unides entre si. L’extrem inferior de la sonda 

està reforçat amb resines resistents per evitar que es danyi.  

 

Fig. 10.2 Diferents solucions que ofereix el fabricant  

 

El diàmetre escollit és de 32 mm amb un gruix de 2,9 mm. Així doncs, el seu diàmetre intern 

és de 26,2 mm. S’ha comprovat que compleixi la condició de turbulència correctament. 
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10.2.5. Dimensionament de l’intercanviador enterrat  

El mètode de càlcul es basa en l’anàlisi de temperatures del fluid i del terra, ja que degut a la 

seva diferència es produeix la transferència de calor. 

La longitud de l’intercanviador de calor enterrat es pot determinar mitjançant la següent 

equació: 

  
     

     
   

             

       
                            

on: 

Qcal : potència de calefacció kW 

COP: rendiment de la bomba en calefacció 

RP : resistència del tub mK/W 

RS : resistència de la terra mK/W 

fcal : factor d’utilització en mode calefacció 

TL : temperatura mínima del terra a l’hivern oC 

TMIN : temperatura mínima del fluid a l’entrada de la bomba oC 

A continuació es calculen els diferents paràmetres necessaris: 

Temperatura mínima del terra (TL) 

Es calcula la temperatura mínima del terra a la profunditat XS com: 

          
         

 
        

    
              

On AS és l’oscil·lació de la temperatura superficial que es pot assumir nul·la per sistemes 

verticals ja que la variació de la temperatura exterior deixa de tenir efecte a profunditats 

superiors als 10m.  

Per tant, es pot assumir que la  temperatura mínima és igual a la temperatura mitja de la 

terra (TM), que és igual a la temperatura seca mitja anual de la zona. 
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Temperatura mínima del fluid a l’entrada de la bomba de calor (TMIN) 

El fluid de captació intercanvia calor a l’evaporador durant l’hivern quan funciona en mode 

calefacció gracies a la diferència de temperatures que hi ha entre el fluid de captació i el 

refrigerant que circula per la bomba. 

La bomba de calor escollida treballa a l’hivern amb temperatures a l’evaporador entre -5 i 15. 

Si es considerant un salt tèrmic entre fluid refrigerant i el fluid captador de 5oC, tenim: 

TMIN= 0oC 

Resistència dels tubs al flux de calor (RP) 

Es calcula com: 

   
 

      
    

    

    
                   

On Dext és el diàmetre exterior dels tubs i Dint és el diàmetre interior dels tubs. I kp és la 

conductivitat tèrmica del material dels tubs. 

   
 

      
    

    

    
  

 

        
 

   

    
  

    
        

   

 
  

 

Resistència del terra (RS) 

Es calcula com la inversa de la conductivitat tèrmica del terreny. Segons la informació 

consultada al Institut Geològic i Miner d’Espanya, i al Institut Cartogràfic i Geològic de 

Catalunya, el valor promig de la conductivitat tèrmica per el terreny en aquesta zona és de 

2,2 W/m·K. Per tant la resistència tèrmica del terra és: 

   
 

                     
 

 

    
 

   

     
   

 
                                        

 

Factor d’utilització (fcal) 

El factor d’utilització representa la fracció de temps que la bomba de calor està en 

funcionament. Aquesta fracció de temps es representa de forma estacional, per tant hi haurà 

un per el període de calefacció i un altre per al de refrigeració. Aquí només es calcula el 
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factor d’utilització en mode calefacció perquè com ja s’ha comentat anteriorment, el consum 

d’energia en el període de refrigeració es menyspreable.  

Primer cal determinar la funció lineal que determina la càrrega tèrmica en funció de la 

temperatura de l’aire exterior. Per això es consideren dos punts de funcionament. Se sap 

quina és la càrrega màxima en calefacció a l’hivern per a una temperatura de l’aire exterior 

de la població de -5oC. També es pot assumir que el sistema només demandarà calor quan 

la temperatura de l’aire exterior sigui inferior a 16oC. Per tant si representem aquest punts 

gràficament podem obtenir la funció lineal que la defineix. 

 

 Temperatura exterior (oC) Càrrega (kW) 

Mode calefacció 

(hivern) 

-5 13,29 

16 0 

Taula 10.3 Punts característics de la funció lineal del factor d’utilització 

 

 

Fig. 10.1 Gràfic de la variació de càrrega tèrmica en calefacció en funció de la temperatura 
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0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

-10 -5 0 5 10 15 20 

C
àr

re
ga

 (
kW

) 

Temperatura  exterior(˚C) 

Funcionament  en mode calefacció 



Pág. 86  Memoria 

 

Per tant, l’equació que s’obté: 

                                                             

El factor d’utilització es calcula com el quocient entre el número d’hores en funcionament de 

la bomba de calor i el número de hores total en el període calculat. 

Es defineixen els següents factors que intervenen en el càlcul del factor d’utilització: 

 Mes: fa referència al període de temps en que es calculen tots els paràmetres. En 

aquest cas només es considera el mes de Gener ja que és el més desfavorable en 

el període de calefacció. 

 Rang T (oC): interval de temperatures exteriors entre les que es calcula les dades. 

Els rangs van des de el -5oC fins als 16oC amb increments de 1oC. 

 Temperatura ext. mitja (oC): és la temperatura exterior mitja per a cada rang de 

temperatures. Aquest és el valor que s’utilitza per trobar la càrrega per a cada rang 

a partir de la funció lineal. 

 Càrrega del edifici (kW): la defineix la funció lineal que determina el funcionament en 

mode calefacció del sistema i que depèn de la temperatura exterior. 

 Potència calorífica (kW): és la potència que ofereix la bomba en mode calefacció (en 

condicions de disseny B0/W35). Es considera com un valor constant 

 Fracció marxa: és la fracció de potència que s’està utilitzant en cada rang de 

temperatura. Es calcula com el quocient entre la potència utilitzada per a cada rang 

de temperatures i la potència calorífica que ofereix la bomba. 

 “Bin hours”: és el nombre d’hores per un determinat període en que la temperatura 

exterior es troba dins d’un cert rang. És un valor aproximat que es calcula a partir de 

bases de dades climàtiques de la zona. 

 Hores marxa: És el nombre d’hores en que la bomba de calor està funcionant per 

cada rang de temperatures en el període estudiat. Es calcula com el producte entre 

“bin hours” i la fracció de marxa. 
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La següent taula agrupa totes les dades del mes de Gener per el càlcul del factor 

d’utilització. 

Rang T (oC)  
Text mitja 

(oC) 
Càrrega 

edifici (kW) 
Potència 

bomba (kW) 
Fracció 
marxa 

Bin hours 
Hores 
marxa 

[-5  a  -4,9] -4,5 12,97 26 0,50 0 0,0 

[-4  a  -3,9] -3,5 12,34 26 0,47 4 1,9 

[-3  a  -2,9] -2,5 11,71 26 0,45 11 5,0 

[-2  a  -1,9] -1,5 11,08 26 0,43 11 4,7 

[-1  a  -0,9)] -0,5 10,44 26 0,40 35 14,1 

[0  a  0,9] 0,5 9,81 26 0,38 39 14,7 

[1  a  1,9] 1,5 9,18 26 0,35 62 21,9 

[2  a  2,9] 2,5 5,54 26 0,33 70 23,0 

[3  a  3,9] 3,5 7,91 26 0,30 78 23,7 

[4  a  4,9] 4,5 7,28 26 0,28 73 20,4 

[5  a  5,9] 5,5 6,65 26 0,26 85 21,7 

[6  a  6,9] 6,5 6,01 26 0,23 58 13,4 

[7  a  7,9] 7,5 5,38 26 0,21 66 13,7 

[8  a  8,9] 8,5 4,47 26 0,18 49 8,9 

[9  a  9,9] 9,5 4,11 26 0,16 37 5,9 

[10  a  10,9] 10,5 3,48 26 0,13 33 4,4 

[11  a  11,9] 11,5 2,85 26 0,11 17 1,9 

[12  a  12,9] 12,5 2,21 26 0,09 13 1,1 

[13  a  13,9] 13,5 1,58 26 0,06 2 0,1 

[14  a  14,9] 14,5 0,95 26 0,04 1 0,0 

[15  a  15,9] 15,5 0,32 26 0,01 0 0,0 

[16  a  16,9] 16,5 0,00 26 0,00 0 0,0 

Taula 10.4 Dades per el càlcul de les hores en marxa de la bomba 

 

Llavors es tenen un total de Llavors es tenen un total de 327 hores en que la bomba està en 

marxa, que dividit per les hores totals del mes de Gener dona el següent factor d’utilització 

en el període de calefacció: 
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Un cop calculats tots els paràmetres ja es pot fer el càlcul de la longitud del captador: 

 

  
     

     
   

             

       
 
         

     
   

       
   
 

     
   
 

      

           

          

Per tant, com que les sondes escollides són dobles: 

         
 

 
 
       

 
         

 

Les mides bobines que comercialitza el fabricant de les sondes MuoviTech són de 160 m o 

de 170m de longitud. Per  tenir més marge s’escull  la sonda geotèrmica doble PE-100 de 

170 m, és a dir, una bobina amb 4 tubs de 170 m. El seu preu és de 2.011 €. 

Així doncs en la obra de execució es farà una perforació de 170m de profunditat i un 

diàmetre de 130 mm a una distància de 3m de la casa.  El preu total de la obra del sistema 

de captació es considera de 5350 € segons dades ofertes per l’empresa Enertres, Energías 

Renovables S.L [9],  i que inclou el lloguer de la maquinaria de perforació i mà d’obra dels 

treballadors. La obra també inclou la adaptació i assemblatge amb la bomba de calor i la 

posada a punt de tot el sistema pel seu funcionament.  
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11. Disseny de la instal·lació d’emissió a l’interior 

de l’habitatge 

La instal·lació d’emissió o de distribució és la encarregada de subministrar l’energia que 

produeix l’equip de climatització dins de l’habitatge. 

Les unitats terminals més utilitzades tradicionalment per calefacció són els radiadors amb 

aigua, mentre que per refrigeració el més habitual és l’ús d’aire fred a través de fan coils. 

S’ha optat per una solució que cada cop té millor acollida sobre tot quan es tracta d’obra 

nova o reforma integral, el terra radiant. 

Aquest proporciona calefacció a través d’uns serpentins instal·lats al terra per on circula 

aigua entre 30ºC i 45ºC. Un dels seus principals avantatges és que és més eficient que els 

radiadors ja que treballa a més baixes temperatures i es pot regular el seu ús per zones més 

fàcilment. A més, també és possible el seu ús al estiu com a terra refrescant fent circular 

aigua a baixa temperatura.  

El sistema de terra radiant està format per els següents elements importants. Una caixa de 

col·lectors que normalment està incrustat a la paret, des d’on surten els tubs de serpentins 

que desprès es ramifiquen. Al voltant de tot el perímetre de l’àrea a climatitzar es col·loca 

una banda d’escuma de polietilè que té la funció d’absorbir les dilatacions del morter que hi 

ha col·locat entre els tubs emissors. Un film de polietilè que es col·loca entre el terra base i 

el terra radiant que serveix com a barrera contra la humitat. Sobre aquest film s’hi col·loca un 

panell aïllant que resulta imprescindible perquè no es perdi la calor, i que també fa la funció 

de subjectar els tubs emissor i fer més fàcil així la seva instal·lació. Desprès s’hi posen tota 

la xarxa de tubs en forma de serpentí que normalment són de polietilè reticulat. Finalment es 

cobreix per sobre amb una capa d’uns 5 cm de morter vigilant que hi hagi un bon contacte.  

 

Fig. 11.1 Instal·lació de terra radiant  
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12. Estudi econòmic 

12.1. Pressupost 

Per calcular el pressupost  es consideren tots els costos necessaris per poder realitzar el 

projecte. Es divideixen entre costos associats als equips i materials, i costos referents a 

personal, lloguer de maquinaria de perforació i execució obres. Tots els preus indicats al 

pressupost són amb I.V.A inclòs. 

 

Concepte 
Preu [€] 

Bomba de calor geotèrmica Ecoforest EcoGeo Compact C3 
10.850 

Sonda geotèrmica MuoviTech doble U PE-100 D32 4x170m 
2.011 

Terra radiant Rehau      per una superfície de 229,5m2 
2.500 

TOTAL 
15.361 

Taula 12.1  Costos de equips i material 

 

Concepte Preu [€] 

Salari del projectista      30€/h x 80 hores 
2.400 

Obra instal·lació de captació (salari operaris+lloguer màquina de 

perforació) 

 

5.350 

Obra instal·lació terra radiant (salari operaris) 
1.500 

TOTAL 
9.250 

Taula 12.2  Costos de personal, obra i lloguer de maquinaria de perforació 

Així doncs el pressupost total, i per tant, la inversió inicial necessària per realitzar el 

projecte és: 
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12.2. Estalvi respecte sistemes convencionals 

Primer s’ha de calcular quin és el consum energètic al llarg d’un any. Aquest és la suma del 

consum en calefacció i el consum d’ACS. 

                      
    
  

                                 

                                                                   

                           

12.2.1. Cost energètic anual amb BCG  

Ara cal saber quin és el cost econòmic que suposa cobrir aquest consum tèrmic anual. Això 

ho fem per al nostre equip bomba de calor geotèrmica a partir del seu rendiment i del preu 

de l’energia.  

    
                  

                  
                  

 

                   
                  

   
 
         

   
              

 

                                                              
 

    

                       

 

12.2.2. Cost energètic anual amb caldera de condensació  

Per saber quin estalvi anual en la factura energètica tenim ho comparem amb les dues 

alternatives de sistemes de climatització que s’han plantejat anteriorment en el HULC. 

Primer ho fem amb la caldera de condensació de 13,5 kW de potència i rendiment 

estacional 0,7. 
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 Preu Gas natural: 0,05€/kWh 

                                                                              
 

    

                       

Per tant l’estalvi amb la bomba de calor geotèrmica respecte la caldera de condensació 

serà: 

                                                                            

 

           
                                

                 
                          

 

12.2.3. Cost energètic anual amb bomba de calor aire 

Ara es compara quin estalvi hi ha respecte a la bomba de calor aire – aigua de 18kW de 

potència calorífica amb rendiment de COP=2,5. 
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Per tant l’estalvi amb la bomba de calor geotèrmica respecte la bomba de calor per aire 

serà: 

                                                                             

 

           
                                

                 
                            

12.3. Estudi Rendibilitat 

Per avaluar la rendibilitat del projecte s’estudia el VAN. Per a que un projecte sigui rendible 

econòmicament cal que el VAN sigui positiu durant el període estudiat i amb un interès de 

rendibilitat mínima que se li vulgui exigir a la inversió. El VAN resulta de: 

         
  

      

 

   

                 

on: 

Q0: inversió inicial [€] 

Qn: flux de tresoreria en el període n [€] 

N: horitzó del projecte [anys] 

i: taxa d’interès [tant per 1] 

Se sap que la inversió inicial és 24.611€ .El flux de tresoreria anual es considera el estalvi 

anual en la factura energètica respecte al sistema de caldera de condensació. La taxa de 

rendibilitat mínima es considera del 5%. Es vol calcular el VAN amb un horitzó del projecte 

de 30 anys. 

                

Per tant, econòmicament el projecte no és rendible.   
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13. Estudi impacte ambiental 

Aquest projecte té una forta motivació en produir un impacte positiu sobre el medi ambient. 

La seva principal repercussió és l’ús d’una font d’energia que es considera renovable per la 

seva gran eficiència que redueixi les emissions de CO2 en la despesa energètica necessària 

per climatitzar i produir ACS a nivell residencial. 

13.1. Certificació energètica 

Per tal de valorar quantitativament el impacte ambiental, s’utilitzen els resultats que ofereix la 

Eina Unificada Lider Calener en certificacions energètiques d’edificis. 

Per al ús de caldera de condensació com a equip de sistema mixt calefacció i ACS: 

 

Fig. 13.1 Certificació energètica amb caldera de condensació 
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Amb l’altre alternativa, un sistema bomba de calor aire – aigua per calefacció i ACS: 

 

Fig. 13.2 Certificació energètica amb bomba de calor aire - aigua 

 

No és possible obtenir la certificació energètica amb el nostre equip de bomba de calor 

geotèrmica ja que no es pot implementar amb el programa. Si que es pot dir que hi haurà 

una considerable reducció de les emissions CO2  respecte a les que s’obtenen amb la 

bomba de calor aire – aigua ja que treballa amb una millor eficiència. 
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Conclusions 

S’ha fet un estudi per implementar una instal·lació de bomba de calor geotèrmica en un 

habitatge unifamiliar a la població de Sant Esteve d’en Bas. S’ha calculat les càrregues 

tèrmiques manualment, obtenint resultats comparables als proporcionats pel programa 

CLIMA de l’associació Atecyr i de la Universitat Politècnica de València. S’ha avaluat  

mitjançant l’Eina Unificada Lider Calener la demanda energètica i s’ha obtingut una bona 

qualificació energètica (superior a la categoria B que és la mínima exigida pel CTE en la 

construcció de nous habitatges). L’inconvenient és l’alta inversió inicial de la instal·lació 

geotèrmica, amb un llarg període de retorn (igual o superior a la vida útil de l’equip). No 

obstant això, s’aconsegueix un estalvi en la factura energètica anual respecte altres 

sistemes convencionals. 

El plantejament inicial era que amb una climatologia exterior més severa a l’hivern (durant el 

període de calefacció) i que el subsòl manté una temperatura constant i més favorable que 

l’aire exterior, podia resultar útil i més eficient fer l’intercanvi tèrmic amb aquest medi. Per 

tant la bomba de calor geotèrmica funciona durant tot l’any. 

 Destacar també l’absència d’emissions de gasos (fums i olors), l’escàs manteniment i el fet 

d’utilitzar una energia renovable respectuosa amb el medi ambient, ja que aconsegueix 

reduir les emissions de CO2 en climatització i ACS respecte els equips convencionals..  
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Agraïments 

Agrair al  personal del Hotel de la Vall de Núria que em va atendre en la meva visita a les 

seves instal·lacions de climatització per la seva amabilitat i predisposició. 

Agrair al  meu  tutor en aquest treball per creure en mi i fer-me veure en tot moment que 

seria possible arribar fins aquí. 

Finalment, a la meva família i el meu entorn més proper per tot el seu suport anímic que no 

ha estat poc i per estar sempre allà quan em feia falta. 
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