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Resum 

Actualment estem immersos en un món on l’eficiència energètica és la clau de la sostenibilitat 

del nostre planeta, l’esgotament de les energies de caràcter fòssil té una data de finalització i 

les noves formes d’energies renovables són el futur. Tot i que les normatives europees i 

nacionals avancen i els objectius a assolir són cada cop més ambiciosos, legalment 

l’emplaçament d’estudi no té cap obligatorietat d’aplicar-les.  

Tot i així, l’objectiu principal del treball es fer una transformació on la demanda energètica i les 

emissions de CO2 es redueixin contribuint a un ambient confortable, sostenible i 

econòmicament viable. 

El treball consisteix en l’adaptació energètica d’una casa unifamiliar rural, mitjançant les 

tecnologies més adequades a les necessitats de les persones i els recursos de l’entorn. Per 

dur a terme els canvis s’empraren dos mètodes de càlcul de les càrregues tèrmiques, 

mitjançant el càlcul teòric i realitzant la simulació amb el software CE3X. El software CE3X és 

un dels 4 softwares oficials del govern per a la qualificació energètica d’edificis unifamiliars, 

blocs de pisos, habitatges individuals que pertanyen a blocs de pisos i edificis del sector 

terciari. 

L’emplaçament té tres eixos de millora diferenciats, la disminució de la demanda tèrmica, la 

generació de demanda tèrmica renovable i un sistema elèctric solar fotovoltaic. Per aquests 

tres eixos on se centrarà el treball es calcularan els paràmetres claus, la maquinària i utillatge 

a emprar, la reducció de demanda tèrmica, emissions de CO2 i finalment un estudi diferencial 

de costos i rendibilitat econòmica.  
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1. Introducció 

Una casa vella en un poble petit i remot de la província de Sòria actualment només s’habita 

per estiuejar. Es va fer una primera remodelació l’any 1986 que va afectar a la primera i 

segona planta. Posteriorment es va realitzar una altra l’any 2000 on la primera planta va patir 

grans canvis, i fins l’actualitat. En cap de les dues modificacions l’objectiu era assolir un estat 

energèticament eficient i per tant, l’objectiu era adaptar l’immoble a les noves comoditats per 

fer més confortable l’estància durant les vacances d’estiu. 

Una casa habitable però ineficient energèticament... Aquest projecte esdevé de condicionar 

una casa rural, moderna però rústica i sostenible... què caldria fer? Quines mesures s’haurien 

de prendre per ser energèticament eficient? Es podria dur a terme? Serien econòmicament 

assolibles? 

Què caldria fer? Primer de tot, cal la captació de dades i estudis previs per realitzar una anàlisis 

d’eficiència energètica i conèixer l’estat actual d’on es troba l’emplaçament. Amb aquest 

estudi, a part d’obtenir una qualificació energètica oficial, es podrà detectar quins punts dèbils 

té i on cal trobar solucions. 

Quines mesures s’haurien de prendre per ser energèticament eficient? Un cop es coneixen 

les característiques o sistemes més ineficients de la casa, caldrà fer millores que compleixin 

amb l’actual legislació i a més que puguin millorar l’estatus actual d’eficiència energètica. 

Es podria dur a terme? Econòmicament, seria assolible? Un cop les millores siguin 

efectuades, s’haurà de fer un estudi econòmic per veure que les mesures es poden 

implementar i tenen rendibilitat. 

Doncs bé, durant aquest projecte es vol respondre a totes aquestes qüestions i donar viabilitat 

a un projecte d’eficiència energètica aplicada a una casa rural on actualment només es pot 

viure a l’estiu. 

L’estudi es pretén realitzar el més fidel a la realitat, per tant, serà un punt clau seleccionar les 

lleis i les normatives de l’habitatge de la zona en qüestió. El compliment d’aquestes lleis 

donarà la viabilitat del projecte doncs sinó, seria un projecte inassolible. Per dur a terme la 

qualificació energètica s’emprarà softwares oficials de l’Estat. 

1.1. Objectius del projecte 

L’objectiu principal del projecte és desenvolupar els canvis necessaris per obtenir una 

qualificació d’eficiència energètica adequada a la reglamentació amb un pressupost el més 

ajustat possible, per si s’escau projectar-ho a la realitat. Proposar sistemes energètics eficients 
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i/o disminuir la quantitat d’energia consumida. Tot això aplicat a una casa rural amb grans 

deficiències energètiques. 

Altres objectius, són: 

• Conèixer els paràmetres per definir un estudi de qualificació energètica.

• Conèixer les eines que es poden emprar per realitzar projectes d’eficiència energètica.

• Obtenció de la qualificació energètica segons softwares oficials de l’Estat.

• Aplicar el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), el Reglament de les Instal·lacions

Tèrmiques en els Edificis (RITE) i normativa local vigent.

1.2. Abast del projecte 

L’abast del projecte arriba a l’estudi econòmic de la o les solucions proposades per assolir la 

qualificació energètica desitjada. Per arribar fins aquest punt, s’hauran d’assolir diverses 

etapes. 

• Conèixer l’estat actual de l’emplaçament. Per això, caldrà uns estudis previs i realitzar

la qualificació energètica.

• Proposar una o diverses solucions de millora.

• Estudi mediambiental de les fases descrites.

• Estudi de rendibilitat econòmica i viabilitat del projecte.
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2. Eficiència energètica 

La certificació energètica neix de la necessitat d’estalviar energia i promoure fonts d’energia 

renovables en un món on la dependència fòssil i el canvi climàtic són els dos problemes 

mediambientals bàsics. 

La Unió Europea es va fixar el compromís dels “cinc vints”.  Aquest compromís consisteix en 

assolir en el 2020 

• La reducció de les emissions de gasos efecte hivernacle (GEI) en un 20% respecte 

1990. 

• L’estalvi del 20% en el consum d’energia mitjançant una major l’eficiència energètica, 

a més, cada país haurà de cobrir el 10% de les necessitats del transports  amb 

biocombustibles. 

• La promoció de les energies renovables un 20% 

2.1. Consum actual d’energia mundial, europeu i nacional 

En aquest apart es representarà, per tipus de combustibles, l’energia primària consumida. 

 

Figura 2-1:. Consum energia primària mundial 2016. Font: BP Statistical Review of World 

Energy June 2017 
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Es pot observar que a nivell nacional tenim major percentatge d’energies renovables (17%) 

que a nivell europeu i mundial però encara no s’arriba a la xifra que marca la UE. Tot i així, 

encara queden 4 anys per assolir-la.  

Aquests percentatges han evolucionat molt en els darrers 10 anys gràcies a les directrius i 

marc normatius que des d’Europa han estat impulsats per conscienciar i incentivar l’eficiència 

energètica i la generació d’energia des de fonts renovables. A continuació es mostren els 

reglaments principals a nivell europeu i nacional que fomenten l’eficiència energètica. 

Figura 2-2:. Consum energia primària nacional 2016. Font: BP Statistical Review of World 

Energy June 2017. 

Figura 2-3:. Consum energia primària Unió Europea 2016 Font: BP Statistical Review of World Energy 

June 2017 
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2.2. Sistema energètic nacional 

Segons l’informe 2016 Las energías renovables en el sistema eléctrico[1] español emès per 

Red Elèctrica de Espanya, la potència d’origen renovable en el sistema elèctric nacional l’any 

2016 ha crescut fins a 47.921 MW, el que representa més del 45% de la potència total. La 

producció d’energia assolida ha estat quasi bé d’un 39% de la generació nacional. 

En el conjunt de les renovables , la tecnologia més important ha estat la eòlica, seguida de la 

hidràulica i la solar, tal i com s’observa en la figura 2-4. 

 

Figura 2-4:. Evolució energies renovables a nivell nacional. Font: Red Elèctrica Espanyola 

A mesura que aquestes tecnologies han esdevingut representatives en el sistema energètic 

nacional el nivell d’emissions derivats de la generació elèctrica ha disminuït. En el 2016 es va 

situar en un 63,5 milions de tones, un 18,5% menys que el 2015 i un 43% menys que el 2007, 

veure figura 2-5. 
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Les retribucions governamentals a les energies renovables, aprovades al 2007, van esser 

retallades dràsticament al 2010 sent la causa principal del fre de l’energia d’origen verd en el 

país. Tal i com es pot observar en la figura 2-4, a partir de 2012 i fins l’actualitat el creixement 

de la potència instal·lada s’estanca. Les polítiques nacionals des de llavors han estat 

contraries a fomentar la instal·lació de energies renovables a nivell industrial i domèstic, no 

només retallant les ajudes i subvencions a aquestes energies, si no, gravant impostos 

específics per algun tipus d’energia renovable com el cas de la solar fotovoltaica. 

2.3. Marc normatiu Europeu 

En el marc europeu existeixen dos directives principals per dur a terme l’objectiu dels “cinc 

vints”. Són el camí a recórrer per assolir la fita marcada. 

Directiva 2009/28/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’Abril de 2009, fent 

referència a promoure l’ús de l’energia originària de fonts renovables. Determina una quota 

mínima del 20% d’energia de fonts renovables en el consum final brut d’energia en el marc de 

la Unió Europea i Espanya. 

Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell de 25 d’Octubre de 2012, amb 

relació a l’eficiència energètica. Determina un marc comú de mesures per a incentivar 

l’eficiència energètica dins de la Unió Europea, a fi i efecte d’assegurar la consecució de 

l’objectiu principal. Estableix normes destinades a eliminar barreres en el mercat de l’energia 

i a superar les deficiències del mateix que obstaculitzen l’eficiència energètica en l’abastiment 

i consum. Disposa l’establiment dels objectius nacionals orientatius per assolir l’objectiu comú. 

Figura 2-5:. Evolució energies renovables vs energies no renovables. Emissions de CO2. Font: Red 

Elèctrica Espanyola 
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2.4. Marc normatiu Nacional 

Seguint la línia Europea, el “Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020” es 

contemplen una sèrie d’actuacions per reduir el consum i el cost energètic a tots els sectors 

econòmics per mitjà d’accions d’eficiència energètica , amb el propòsit de fer front als objectius 

establerts per Europa del 20%. Aquest pla considera un consum d’energia primària de 

142.213 ktep (5,95·1015 kJ) l’any 2020, aquesta fita es pot assolir amb un increment interanual 

d’eficiència energètica del 0,8% i una reducció del 1,5% de la intensitat primera entre aquests 

anys. 

El marc normatiu nacional sanciona els següents casos sense certificació d’eficiència 

energètica: 

• Edificis de nova construcció 

• Edificis o part d’edificis existents que es venguin o es lloguin a un nou arrendatari, 

sempre i quan no tingui el certificat en vigència. 

• Edificis o part d’edificis en els que l’autoritat pública ocupi una superfície útil total 

superior a 250 m2 i siguin amb finalitat pública. 

També existeixen les següents excepcions: 

• Edificis industrials, de defensa o agrícoles amb fi de tallers, processos industrials, de 

defensa o agrícoles no residencials. 

• Edificis o part d’edificis aïllats amb una superfície útil total inferior a 50 m2. 

• Edificis o part d’edificis, el consum del qual sigui inferior a quatre mesos de l’any, o bé 

un temps limitat anual, i el seu consum previst d’energia sigui inferior al 25% del que 

resultaria del seu consum durant tot l’any. 

El sector de l’allotjament rural queda exempt de la certificació obligatòria actualment. Tot i així, 

la dinàmica europea condueix a predir que les exigències sobre l’eficiència energètica i el 

consum sostenible aniran a l’alça i cada cop seran més exigents. 

Encara que actualment la llei no sigui d’obligatorietat, la certificació de l’eficiència energètica 

pot ser un signe de distinció competitiva de cara els clients, a més de la conscienciació del 

medi ambient i la cura del planeta. Per això es creu que la certificació serà necessària en 

aquesta inversió del negoci. 

En el sector residencial o de l’edificació es poden trobar les següents normatives: 
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• Alta qualificació energètica. CTE (RD314/2006 de 17/03/2006)

• Certificació energètica d’edificis (RD 47/2007) actualitzada amb el RD 235/2013

• Nou RITE (RD 1027/2007, de 20/07/2007)

2.4.1. Codi tècnic de l’Edificació (CTE) 

El codi tècnic de l’Edificació (CTE) en el seu document bàsic HE (Estalvi d’Energia) té l’objectiu 

d’establir les regles i procediments que permeten el compliment del requisit bàsic d’estalvi 

d’energia. Hi ha 5 seccions (HE1 - HE5) i aquestes s’estableixen en l’article 15 de la Part I del 

CTE. Cadascuna de les exigències especifiquen els paràmetres objectiu i procediments, sota 

el seu compliment s’assegura la satisfacció de les exigències bàsiques i la superació dels 

nivells mínims de qualitat propis del requisit bàsic d’estalvi energètic. 

• Exigència bàsica HE1: Limitació de la demanda energètica. Els edificis disposaran

d’una envolupant de característiques les quals limitaran la demanda energètica

necessària per assolir el benestar tèrmic del clima de la localitat, de l’ús del edifici

durant el regim d’estiu i hivern, així com per les seves característiques d’aïllament i

inèrcia, permeabilitat de l’aire i exposició de radiació solar, reduint l’aparició d’humitats

de condensació superficials i intersticials que puguin perjudicar les característiques i

fer tractament adequat dels ponts tèrmics per limitar les pèrdues o guanys de calor i

evitar problemes higrotèrmics dels mateixos.

• Exigència bàsica HE2: Rendiment de les instal·lacions tèrmiques. Els edificis

disposaran de les instal·lacions apropiades destinades a proporcionar el benestar

tèrmic dels seus ocupants. Aquesta exigència es desenvolupa actualment en el vigent

Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios, RITE, i la seva aplicació

quedarà definida en el projecte de l’edifici.

• Exigència bàsica HE3: Eficiència energètica de les instal·lacions lumíniques. Els

edificis disposaran de les instal·lacions d’il·luminació adequades a les necessitats dels

usuaris i a la vegada eficaces energèticament disposant d’un sistema de control que

permeti ajustar l’endegament a l’ocupació real de la zona, així com un sistema de

regulació que optimitzi l’aprofitament de la llum natural per les zones que reuneixin

determinades condicions.

• Exigència bàsica HE4: Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària[2]. Els edificis

amb previsió de demanda d’aigua calenta o climatització de piscina coberta, una part
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de les necessitats energètiques tèrmiques es cobriran mitjançant la incorporació de 

sistemes de captació, emmagatzematge i utilització d’energia solar de baixa 

temperatura adequada a la radiació solar global de l’emplaçament i la demanda 

d’aigua calenta de l’edifici o piscina. 

• Exigència bàsica HE5: Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica[3]. Els 

edificis que així estableixi el CTE incorporaran sistemes de captació i transformació 

d’energia solar en energia elèctrica per procediments fotovoltaics per us propi o 

subministrament a la xarxa. 

2.4.2. Reglament Instal·lacions tèrmiques dels edificis (RITE) 

Regulació a nivell nacional al disseny, instal·lació i manteniment de les instal·lacions de 

climatització (ventilació, calefacció i refrigeració) i de producció d’aigua calenta sanitària. Té 

per objectiu establir les exigències d’eficiència tèrmica i seguretat que han de complir les 

instal·lacions tèrmiques en els edificis destinats a atendre demanda de benestar i higiene. 
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3. Marc teòric: Certificació d’eficiència

energètica

En aquest apartat es considera oportú per explicar en què consisteix un estudi d’eficiència 

energètica i en què es basa la certificació energètica que comunament s’identifica amb el rang 

de lletres de l’A a la G, sent l’A la millor qualificació i la G la pitjor. 

Abans de res, cal notar que la mitja de les 

qualificacions energètiques a l’Estat Espanyol és 

una E. Així doncs, tot el que estigui per sobra ens 

pot ajudar a estalviar i el que estigui per sota a 

malbaratar. 

El certificat energètic pels edificis té dues 

qualificacions, com es pot llegir en qualsevol 

etiqueta; per una banda el consum d’energia i per 

un altre les emissions de CO2. Generalment 

ambdues estan estretament relacionades, 

encara que hi ha lleugers matisos.  

A l’usuari final li importa, generalment, 

consumir menys energia i conseqüentment 

pagar menys a final de mes. Però la qualificació 

oficial del certificat d’eficiència energètica, de 

fet és la segona, les emissions de CO2, que és 

el que l’interessa al planeta. La diferència entre 

una i l’altre és que les emissions de CO2 

valoren que les energies siguin renovables, així 

que un habitatge amb un gran consum 

d’energia, però renovable podria obtenir una 

bona qualificació. 

Les mesures més eficaces per reduir el consum 

d’energia, són les mesures passives, es a dir, 

un bon aïllament tèrmic, una bona orientació i 

protecció solar, així com finestres i vidres de 

poca transmitància tèrmica, entre d’altres. 
Figura 3-2:. Etiqueta qualificació energètica 

Figura 3-1:. Nivells qualificació energètica 
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4. Marc teòric: Sistemes de calefacció 

En aquest apartat es descriuran les diferents opcions de sistemes de calefacció per una casa 

entre els nombrosos tipus que hi ha. Aquesta classificació es farà entre sistemes radiants i 

sistemes per aire. 

4.1. Sistemes radiants 

En sistemes radiants es pot fer la distinció en dos gran grups, els sistemes radiants d’alta 

temperatura i els sistemes radiants de baixa temperatura. Els sistemes radiants escalfen 

objectes sense alterar la temperatura de l’aire interior del local. És necessari que l’objecte 

emissor estigui a temperatura molt elevada o que tingui una superfície molt gran. Únicament 

contraresten la càrrega sensible, es a dir, no alteren la humitat. Són ideals per espais amb 

una relació volum/superfície elevada o  amb tancaments poc aïllats. 

4.1.1. Alta temperatura 

Sistemes tradicionals 

• Sol: El sol és una font d’energia inesgotable. Un aprofitament eficient de l’energia solar 

mitjançant panells solar tèrmics són una opció sostenible. 

• Llar de foc: La llar de foc permet temperatures molt elevades per escalfar-se. No 

obstant això, no és un sistema eficient ja que el 80% de l’energia s’escapa pel 

conducte de fums i només es recupera entre un 15 – 20 %. Per millorar aquesta font 

d’energia cal instal·lar un recuperador de calor per augmentar el rendiment entre un 

55 – 85 % de l’energia consumida. 

 

Figura 4-1:. Fonts de radiació d’alta temperatura, el Sol i el foc. 
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Radiadors 

Radiadors amb aigua 

Aquest sistema de calefacció és aquells que el fluid per fer la transmissió de calor és fa a 

través d’aigua. Per poder efectuar la distribució de la calor per tot l’edifici, s’instal·la un circuit 

tancat d’aigua a pressió. Generalment consta del circuit d’impulsió a temperatura elevada i 

l’altra de retorn a menor temperatura ja que l’aigua ha transmès la calor a l’ambient a 

mitjançant els radiadors. Hi ha molts tipus de radiadors que funcionen amb un circuit d’aigua 

a alta temperatura (60-70ºC) procedent d’un o diversos equipaments de generació de calor. 

• Radiador de fossa: Són radiadors fets de ferro fos, de gran durabilitat i molt resistents.

Posseeixen una gran inèrcia tèrmica però triguen força temps en assolir la temperatura

adequada. Tenen un preu elevat i són pesats.

• Radiador d’alumini: Fàcil adaptabilitat segons necessitats calorífiques de l’usuari,

posseeixen una baixa inèrcia tèrmica per la qual assoleixen la temperatura

ràpidament, però en contra es refreden ràpid. Preu econòmic, lleugers per la

instal·lació i treballen a convecció i radiació.

• Radiador de xapa d’acer: Flexibilitat de mesures segons necessitats de l’usuari,

posseeixen baixa inèrcia tèrmica, lleugers, treballen a convecció majoritàriament i

radiació, bona resistència. Preu més elevat que l’alumini i precisen una instal·lació més

complexa.

Figura 4-2:. Radiador d’aigua de diferents materials 
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Radiadors elèctrics 

Els radiadors elèctrics són les comunament conegudes com estufes alimentades per energia 

elèctrica. Aquests radiadors estan proveïts d’una resistència elèctrica que a través del corrent 

elèctric s’escalfa l’ambient mitjançant la convecció en gran part i una petita part d’irradiació.  

Panells o tubs radiants 

Panells o tubs radiants es troben de dos tipus, igual que els radiadors, mitjançant tubs 

d’aigua a alta temperatura o a través d’una resistència elèctrica, però l’efecte és el mateix. 

Si l’objectiu de la instal·lació és vol que sigui energèticament sostenible i eficient caldrà 

conèixer com és la generació de l’energia calorífica en el cas de l’aigua o la font de 

generació elèctrica. 

Aquesta tipologia d’emissors de calor creen un microclima dins d’un ambient fred. Són 

capaços de produir calor molt ràpidament degut a la fina capa de metall amb baixa massa 

inèrcia tèrmica. La major part de la energia s’irradia a l’ambient encara que hi ha una petita 

part de convecció. Són ideals per zones on no hi ha un bon aïllament tèrmics, zones on 

l’altura lliure sigui molt alta o per ambient oberts on es fa impossible l’escalfament de l’aire 

de l’ambient. 

S’instal·len en sostres de difícil accés perquè el contacte amb un panell radiant provocaria 

greus cremades.  

Figura 4-3:. Radiador elèctrics diferents tipologies 

Figura 4-4:. Panells radiants 
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4.1.2. Baixa temperatura 

Aquest sistemes es caracteritzen per la utilització de circuits d’aigua a baixa temperatura, entre 

els 30 – 45 ºC, es per això, que la característica principal és el seu elevat rendiment del 

sistema. En aquest grup es troben dos sistemes, les superfícies radiants, tant terra com sostre 

i els radiadors de baixa temperatura. 

Superfícies radiants 

Tant sostre com terra radiants són sistemes de calefacció que es caracteritzen per la 

incorporació d’una canonada plàstica en el paviment per on circula aigua calenta per tota la 

superfície, el que provoca es que el calor irradiï des del terra o sostre.  

Té un elevat rendiment, un baix consum, no ocupa espai i la calor segueix el circuit de 

convecció natural de baix a dalt, tot i així es denota una calor lleugerament més fort a la part 

inferior. Per una altra banda, està pensat per la construcció nova i no una remodelació, tot i 

així requereix una inversió més elevada que altres sistemes i té una alta inèrcia tèrmica. 

Radiadors de baixa temperatura 

Són radiadors que aprofiten sistemes de generació de calor de 

baixa temperatura per obtenir instal·lacions més eficients que 

impliquin estalvis energètics importants. Aquesta tecnologia té 

un funcionament força diferent als radiadors d’alta temperatura. 

En tenir una canonada d’aigua amb baix cabal d’aigua i 

temperatures entre 30 – 45 ºC necessiten d’una gran 

superfície per fer l’intercanvi de calor. Estan proveïts d’una 

Figura 4-5:. Terra i sostre radiants 

Figura 4-6:. Radiador baixa 

temperatura 
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bateria de coure amb aletes d’alumini en el seu interior per on circula l’aigua, i exteriorment 

estan recobert d’una xapa plana, d’aquesta forma aconsegueixen escalfar l’aire circulant per 

la bateria i llençar-ho per la part superior del radiador maximitzant la convecció. Aquests 

radiadors cada cop tenen més rellevància perquè amb el mateix valor d’emissió tèrmic són 2 

o 3 vegades més petits que els convencionals. 

Existeixen radiadors de baixa temperatura dinàmics que incorporen ventiladors de nivell 

acústic baix. Amb això, s’assoleix la màxima eficiència possible. Aquests són capaços de 

treballar de manera dinàmica a potència màxima i de manera estàtica quan només cal 

mantenir la temperatura de l’habitació. 

El principal inconvenient dels radiadors de baixa temperatura és la grandària, que quasi 

duplica la grandària d’un d’alumini. Per reduir la grandària han aparegut els de ventilació 

forçada, augmentant en soroll i averies. Per tant, es una gran elecció sempre i quan es disposi 

de l’espai per la seva col·locació. 

4.2. Sistemes aire 

En aquest apartat s’explicaran les principals característiques que tenen els sistemes de 

calefacció per aire. En aquesta tecnologia la transferència de calor es fa entre una corrent 

d’aire a una temperatura alta i un altre corrent amb temperatura més baixa, s’anomenen UTA 

(Unitats Tractament d’aire) i poden ser tot aire o també amb aigua. Aquest apartat se centra 

en només aire. 

4.2.1. Fan-coils o convectors 

Els fan-coils o convectors són emissors que funcionen fent passar una corrent d’aire 

mitjançant un ventilador, sobre una bateria de tubs amb aletes per on circula aigua calenta. 

Poden tenir un filtre per eliminar les impureses de l’aire i una reixa per orientar la sortida de 

l’aire. L’aigua impulsada se regula mitjançant una vàlvula estranguladora i la velocitat del 

ventilador es regula amb un control de velocitat. 

Com avantatge, solen treballar amb baixes temperatures degut a la seva capacitat d’emissió 

calorífica. Els inconvenients que tenen són corrents d’aire generades, que influeixen en la 

sensació tèrmica i ressequen l’ambient. Ocupen espai i augmenten el consum elèctric. 

Figura 4-7:. Fancoils de terra i sostre 
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5. Marc teòric: Sistemes de generació de

calor

5.1. Calderes 

5.1.1. Caldera estàndard 

Són aquelles que no estan dissenyades per suportar les condensacions, pel que tenen que 

treballar amb temperatures de retorn per sobre d’aquelles que si poden tenir aquest problema. 

La temperatura de servei és, per tant, constant i elevada perquè les temperatures de retorn 

baixes podrien produir condensacions àcides en el interior de la caldera i per tant, la aparició 

de la corrosió. 

La temperatura de sortida dels productes és relativament alta. Les temperatures de retorn 

solen estar entre els 55 – 60 ºC. Tenen un rendiment relativament baix i es difícil d’adaptar la 

demanda a la producció. 

5.1.2. Caldera de biomassa 

En les calderes de biomassa el combustible prové 

de materials diferents, com podes d’arbres, 

desfets de serraria o biomassa procedent de les 

activitats forestals. Les calderes d’estelles utilitzen 

fusta verge tallada en petits trossos d’uns 

centímetres de mida, carregats de forma 

automàtica mitjançant dispositius mecànics 

especials. Els sistemes d’estelles estan 

automatitzats i no tenen límit de mida, assolint 

potències de fins i tot MW tèrmics. Les calderes 

de pellets utilitzen fusta verge seca i premsada en 

petits cilindres, sense additius. El poder calorífic 

pot assolir els 3400 kWh/m3. A causa de la seva 

forma cilíndrica, llisa i de petita mida, els pellets 

tenen un comportament com un fluid que facilita 

el moviment del combustible i la càrrega 

automàtica de les calderes.  

Figura 5-1:. Estufa de biomassa 
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Caldera estàndard de biomassa 

Estan dissenyades específicament per un biocombustible determinat (pellets, estelles, 

llenya,..) i assoleixen rendiments de fins el 92%. Generalment es tracta de calderes 

automàtiques, ja que disposen de sistemes automàtics d’alimentació, de neteja del 

bescanviador i d’extracció de les cendres. 

Calderes mixtes 

Les calderes mixtes permeten l’ús alternatiu de dos combustibles, fent possible el canvi d’un 

a l’altre si les condicions econòmiques o de subministrament ho requereixen. Necessiten un 

emmagatzematge i un sistema d’alimentació de la caldera per ambdós combustibles, i per 

tant, el cost d’inversió és major que el d’altres tecnologies. El seu rendiment és alt, proper al 

92% i són calderes totalment automàtiques. 

Calderes de pellet a condensació  

Aquesta tecnologia tenen una mida petita i exclusivament per l’ús de pellets. Aquestes 

calderes recuperen la calor latent de condensació contingut en el combustible baixant 

progressivament la temperatura dels gasos fins que es condensa el vapor d’aigua en el 

bescanviador. Mitjançant aquesta tecnologia, l’estalvi de pellets és del 15% respecte a la 

combustió estàndard, assolint rendiments de fins el 103% respecte el poder calorífic inferior 

(PCI). 

 

Figura 5-2:. Esquema de funcionament caldera de condensació 

5.1.3. Calderes d’acumulació 

Consisteixen en un sistema en que la distribució de la calor es realitza per radiadors d’aigua 

calenta o per aire distribuït per conductes i reixetes en cada recinte, mentre la producció es 

porta a terme en una caldera elèctrica d’acumulació que emmagatzema la calor generada per 

resistència elèctriques. Són comunament utilitzades en països on el cost de la electricitat és 

econòmic o bé no hi ha tarifes per discriminació horària. 
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5.1.4. Caldera elèctrica d’aigua calenta 

Consisteixen en una caldera en la qual la calor es generada per resistència elèctriques que 

cedeix a un circuit d’aigua, per la posterior distribució als radiadors instal·lats en l’habitatge. 

5.2. Estufes de llenya 

Les estufes de biomassa no densificada són aquelles que escalfen l’ambient en el qual es 

troben a través de radiació i també tenen la possibilitat de canalitzar l’aire calent a altres àrees 

de l’habitatge. 

Els anomenats inserts són destinats a una decoració preexistent i evidentment també poden 

ser instal·lats en nova construcció. Estan constituïts per un cos de calefacció envoltat per un 

circuit de convecció metàl·lic, i sovint porten una turbina en la base de l’aparell. L’aire fred de 

l’habitació entra per la base de la estufa mitjançant la turbina, i es dirigeixen entre el cos de 

l’estufa i el carenat, on s’escalfa i surten per la part superior. Aquest aire calent es pot 

canalitzar per diferents tubs a les habitacions que més interessin. 

Utilitzen tant la convecció com la radiació per transmetre la calor. Per convecció, de forma 

natural o forçada a través de ventiladors i per radiació a través del cristall vitroceràmica  i el 

cos de ferro irradiant a l’ambient. A més el vidre dóna seguretat davant possibles espurnes. 

Figura 5-3:.Inserible i funcionament d’una estufa de llenya canalitzable 
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6. Marc teòric: Distribució tèrmica 

6.1. Distribució circuit d’aigua 

• Monotubular: Els sistemes monotubulars, com bé indica la seva paraula, només hi ha 

un tub de distribució de l’aigua, i els radiadors se situen en sèrie. Aquest sistema 

presenta inconvenients pel seu baix rendiment degut a que si la instal·lació es força 

gran, l’últim radiador de la sèrie no rebrà la mateixa temperatura que el primer. A més, 

aquesta tipologia té una pèrdua de càrrega major que obliguen a treballar a la caldera 

en condicions més extremes, les diferències de temperatura entre l’aigua de sortida i 

d’arribada és notable perjudicant la vida de la bomba i el sistema hidràulic de producció 

de calefacció de la caldera com a conseqüència del diferencial tèrmic. 

• Bitubular: Els sistemes bitubulars, tenen 2 tubs, un primer tub d’impulsió per on circula 

l’aigua calenta i un altre tub de retorn per un circula l’aigua més freda. Els radiadors se 

situen de forma paral·lela i tots ells reben l’aigua a la mateixa temperatura. Aquesta 

tipologia de distribució és molt més equilibrada i resol la problemàtica de l’esquema 

anterior. Cada radiador està connectat al col·lector de retorn i aquest s’encarrega 

d’enviar l’aigua a la caldera d’una manera més ràpida i eficient perquè aquesta l’escalfi 

i es torni a introduir al circuit d’impulsió d’aigua calenta. A més, el cabal de cada 

radiador pot ser regulat individualment a través de la vàlvula de reglatge. 

• Bitubular amb anell de Tichelmann: Dins de la modalitat de bitubular es troba aquesta 

configuració, o també anomenada de retorn invertit. Amb aquesta configuració 

s’assoleixen equilibrats hidràulics que milloren notablement el confort, el consum i el 

funcionament menys forçat d’elements com la bomba, els sistema hidràulic i la caldera. 

El circuit de calefacció i la caldera treballaran més eficientment. 

6.2. Distribució circuit d’aire 

En aquest apartat s’explicaran els components més importants en la distribució, canalització 

dels corrents d’aire d’impulsió i retorn en la climatització per aire. 

6.2.1. Conductes 

Els conductes d’aire solen ser rectangulars o circulars, de xapa galvanitzada o materials 

aïllants evitant així pèrdues de calor, com la fibra de vidre aglomerada. Han de ser ignífugs i 

capaços de resistir els esforços del propi pes, manipulacions a les que són sotmesos i les 

vibracions produïdes pel pas d’aire. 
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Un correcte disseny de la xarxa de conductes permetrà que l’aire arribi als difusors en les 

condicions adequades de velocitat, pressió i cabal, evitant soroll i velocitats excessives. 

Classificació segons material 

• Conductes de xapa metàl·lica: S’han d’aïllar tèrmica i acústicament. Habitualment són

aïllats amb mantes de llana de vidre per l’exterior. Es regulen segons la norma UNE-

EN 12237 (2003).

• Conductes de llana de vidre: Són conductes fabricats amb llana de vidre d’alta densitat

aglomerada. Aquests conductes ja tenen l’aïllament tèrmic i acústic. La superfície

exterior està coberta per alumini reforçat que actua com a barrera contra el vapor i

proporciona estanqueïtat. La cara interior del conducte té un arrabassament d’alumini

o un teixit de vidre. Estan regulats segons la norma UNE-EN 13403 (2003).

• Conductes flexibles: Estan fabricats generalment de dos tubs d’alumini i polièster entre

els quals es disposa d’un feltre de llana de vidre que actua com a aïllament tèrmic.

RITE limita el seu ús de 1,2m degut a la elevada pèrdua de càrrega i els problemes

acústics que poden originar per que s’utilitzen generalment en la connexió del tub

principal i el terminal (difusor o reixa). Estan regulats segons la UNE-EN 13180 (2003).

6.2.2. Impulsors 

L’aire entra en el local amb una velocitat i una temperatura determinada. Dins del local podem 

distingir dues zones, la zona que realment pot ser ocupada per la gent i l’espai que no pot ser 

ocupat per la gent, o sostre. 

L’aire ha d’entrar en la zona per la zona no ocupable i amortar la velocitat i la temperatura 

abans d’entrar en la zona ocupable. Deuen tenir-se en compte les corrents convectives que 

es produeixen de forma natural, que a l’hivern van del sostre al terra. 

L’abast és la distància horitzontal des de la boca de sortida fins el punt on la velocitat de l’aire 

assoleix 0,25 m/s a1,80m d’alçada. L’abast ha de ser inferior o igual a la longitud del recinte. 

La caiguda és la distància vertical que l’aire desplaça des de la boca fins el punt més baix on 

la velocitat és 0,25 m/s. La caiguda no pot excedir la distància entre el sostre i la zona 

ocupable. 

La difusió és l’angle de divergència entre el corrent d’aire després de sortir del difusor. Aquest 

angle sol esta comprès entre 15 i 24º. 
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Els deflectors poden ser perpendiculars, convergents o divergents en funció de la dispersió 

de l’aire. 

Classificació dels difusors 

• Difusors circulars: Es col·loquen en el sostre i són de forma circular, fabricats amb 

cons concèntrics que faciliten la mescla entre l’aire impulsat i l’aire de l’ambient.  

• Difusors lineals: Es tracten d’una obertura llarga i estreta, situada al sostre, paret o 

terra. Poden tenir més d’una fissura. 

• Difusors perforats: El sostre està perforat amb panells de guix perforat. L’aire es 

distribueix pel fals sostre mitjançant un conducte perforat per tenir una distribució 

uniforme.  

• Reixes: Es construeixen amb varies files de làmines horitzontals o verticals fixes o 

orientables per poder canalitzar l’aire d’impulsió. 
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7. Marc teòric: Generació elèctrica 

fotovoltaica 

El sol és una de les principals fonts d’obtenció d’energia neta i renovable del planeta. L’energia 

solar fotovoltaica és aquella que s’obté a través de la transformació directa de l’energia solar 

en energia elèctrica mitjançant plaques solars. Les plaques solars estan formades de cèl·lules 

fotovoltaiques i aquestes formades de material semiconductor que al incidir la llum és crea 

una diferencia de potencial que es pot aprofitar com corrent elèctric. El corrent elèctric és 

continu, es necessari un inversor per poder alimentar tots els aparells domèstics. 

Figura 7-1:. Panells solars fotovoltaics 

Aquesta tecnologia pot ser emprada com a una instal·lació aïllada o una instal·lació 

connectada la xarxa elèctrica, cada tipologia té uns avantatges i uns inconvenients. 

Instal·lació aïllada: No té accés a la xarxa elèctrica, és molt útil en poblacions on és difícil 

realitzar aquest tipus de connexions. L’electricitat generada es destina a l’autoconsum i per 

tant la factura de la llum és zero. En contrapartida, es necessita una instal·lació amb bateries 

per poder emmagatzemar l’energia produïda durant el dia per utilitzar per la nit. Això implica 

una inversió i un cost de manteniment més elevat. 

Instal·lació connectada a la xarxa: Aquest tipus d’instal·lacions no necessiten una forta 

inversió, ja que no és necessari utilitzar les bateries. Pot haver un intercanvi d’energia en 

ambdós sentits, de la xarxa a l’habitatge i de l’habitatge a la xarxa. Aquest cas té màxima 

fiabilitat ja que hi ha dos sistemes independents. L’inconvenient d’aquest sistema és la 

regulació per part de l’estat, l’impost al sol aplicat en el real decret RD 900/2015. Aquest impost 

no només grava a l’usuari quan consumeix energia de la xarxa elèctrica, si no que també té 

un peatge per consumir l’energia que ell mateix genera. A més, l’energia que genera i no 
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consumeix s’injecta a la xarxa a cost 0. 

Aquest impost al sol es compon de dos càrrecs i afecta a aquelles instal·lacions que tenen 

generació i a la vegada estan connectades a la xarxa elèctrica. 

Primer càrrec  a la potència instal·lada, quan les instal·lacions tenen bateries que permeten 

reduir la potència contractada i quan el consum pic superi dita potència. 

Segon càrrec a l’energia autoconsumida, peatge d’accés menys les pèrdues en xarxes i més 

els serveis d’ajust. Queden exemptes les instal·lacions menors a 10kW, les ubicades en les 

Canàries, Ceuta i Melilla i tenen un recàrrec reduït les situades a Mallorca i Menorca. 

 

Figura 7-2:. Instal·lació solar aïllada i connectada a la xarxa 
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8. Objecte d’estudi

8.1. Emplaçament 

La localització de la casa d’estudi se centra en un poble de la província de Sòria. Situada en 

la zona central de la península ibèrica es caracteritza per un clima sec amb temperatures 

extremes. Es troba a una altura de 1065 m respecte el nivell del mar i relleu totalment pla en 

zona urbana. 

Figura 8-1:. Geolocalització de l’emplaçament d’estudi 

Figura 8-2:. Emplaçament segons plànol cadastre nacional 
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A través del cadastre, amb referència 1905208VL8910N0001QG, s’ha extret la informació de 

la parcel·la, marcada amb una línia blava a figura 9-1, fent focus en la part construïda. 

Orientada a 22º respecte el nord, cap a l’est, consisteix en 3 plantes. Una planta baixa a nivell 

de terra, de color groc en la figura 9-1 amb una superfície de 70 m2 aproximadament. Una 

segona planta més petita i finalment les golfes en la part superior de l’habitatge. A continuació 

es mostren els esquemes de les 3 plantes amb el detall de la distribució interior i les dades 

reals d’espais. 

La planta principal té una superfície total de 70,60 m2 

distribuïda tal com s’observa a la figura 9-2. La 

superfície útil lliure és de 48,55 m2.  

La porta principal es troba a la part superior dreta de la 

imatge, a continuació es troba l’espai del rebedor, el 

passadís i les escales que pugen a la planta superior. 

Té una zona oberta on es troba la cuina i el menjador, 

actualment en aquest espai es troba la llar de foc que 

és la calefacció quan les temperatures són baixes. Des 

d’aquest espai s’accedeix al lavabo. 

Al final del passadís es troba el saló per on s’accedeix 

a un pati interior privat.  

 

La segona planta està 

constituïda per 4 habitacions 

dormitori i el distribuïdor 

passadís. A més troben les 

escales per pujar a la tercera 

planta. Té una superfície 

total de 58,85 m2 amb una 

superfície útil lliure de 46,7 

m2. 

La tercera planta té la forma 

de la teulada i es considera 

no habitable. 

Figura 8-3:. Esquema primera planta 

Figura 8-4:. Esquema segona i tercera planta 
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8.2. Activitat 

Actualment, l’activitat es limita a la d’una segona casa per estiuejar o de descans. En el 

projecte es vol assumir que l’activitat desenvolupada és la de una casa rural unifamiliar per 

habitar tot l’any. Per això, el condicionament energètic cal que sigui el més eficient i sostenible 

amb les possibilitats econòmiques i tècniques a l’abast. 

Figura 8-5:. Façana principal de la casa 

L’estalvi en el consum d’energia permet que el cost energètic baixi. A més, un habitatge 

energèticament eficient millora l’habitabilitat, els requisits de mantenir el nivell de confort tant 

a l’estiu com a l’hivern a través de sistemes de calefacció, aigua sanitària i refrigeració eficients 

et proporcionen efectivitat i estalvi de consum. Cal remarcar, que per molt eficient que siguin 

les instal·lacions i espais, aquests tenen que complimentar-se amb hàbits dels ocupants que 

contribueixin a la millora de la eficiència energètica. Durant els mesos d’hivern es recomanable 

mantenir una temperatura entre 19 – 23ºC i reduir-la a 15 – 17 ºC per la nit. Fer ús de 

termòstats programables, aprofitar el màxim calor de la llum natural i no cobrir els radiadors. 

Actualment la casa té absència d’un sistema de climatització eficient i sostenible. L’estat actual 

és una llar de foc oberta on s’escalfa la cuina i el menjador, les altres àrees de la casa 
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s’escalfen amb calefactors elèctrics o de butà, aquest últim amb el risc de que una dolenta 

combustió pugui emetre monòxid de carboni, és per això que amb aquesta estufa de butà s’ha 

de tenir la precaució de no introduir-la en habitacions i sempre en espais amb ventilació 

suficient. En quant als radiadors elèctrics, ineficients per l’ús, ja que la potència calorífica que 

aporten front la potència elèctrica que consumeixen és baixa, a més no són suficients per 

cobrir les condiciones mínimes de confort. 

El que es proposa en aquest treball és millorar el sistema de calefacció mitjançant la biomassa 

ja que l’ambient rural i les condicions són immillorables per crear caliu. A més, la biomassa és 

una avantatge econòmica ja que la propietat de boscos fa que sigui a cost zero, només s’haurà 

d’anar a buscar i preparar. Caldrà estudiar quins sistemes de biomassa són els més adients 

per les característiques de la casa.  

A més, s’estudiarà la viabilitat de la integració de plaques solars a la teulada degut a la bona 

orientació que ens proporciona. Aquesta segona fase caldrà conèixer bé les necessitats 

elèctriques, la llei actual de la fotovoltaica i la inversió necessària que caldria fer. 
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9. Estudis previs

Pel disseny d’eficiència energètica  es necessari obtenir la màxima informació de tots els 

factors que intervenen per aprofitar tots els recursos disponibles i optimitzar el disseny al 

màxim. Per assolir el disseny final de l’edifici unifamiliar es duran a terme dos estudis. Per una 

banda l’estudi de l’entorn exterior, climatologia i radiació solar. I per una altra banda, l’estudi 

de l’envolupant de l’edifici.  

9.1. Estudi exterior 

És de màxima importància fer un estudi dels factors exteriors a l’habitatge, ja que aquests 

seran els responsables d’aportar o extreure l’energia de l’interior. En aquest estudi hi ha dos 

factors molt importants, la climatologia de la zona i la radiació solar que incideix. 

9.1.1.  Climatologia 

D’acord a la classificació climàtica de Köppen, la província de Sòria té un clima oceànic de 

tipus Cfb. L’hivern es caracteritza per ser llarg i fred, arribant a produir-se anualment uns 38 

dies de gelades. A l’estiu es càlid, amb temperatures voltant màximes de 28ºC, on hi ha dies 

on poden arribar als 35ºC, però la calor diürn és suavitzat per les nits fresques arribant a 

mínimes de 10 – 12 ºC. Les següents dades s’han extret de la Guía resumida del clima en 

España 1981-2010 [4]. Serà suficient per tenir una estimació de les condicions climatològiques. 

Segons el codi tècnic de l’edificació la zona climàtica d’estudi és determinada amb la lletra E1. 

Mes T mitja T màx. T min. 
Humitat 

R 
Dies 

Nevada 
Dies 

Gelada 
Hores de 

sol 

Gener 3,2 7,7 -1,3 77,0 5,0 19,7 138 

Febrer 4,3 9,6 -1,0 71,0 5,1 17,1 158 

Març 7,1 13,2 1,0 63,0 3,0 12,0 202 

Abril 8,7 14,6 2,8 64,0 2,5 5,9 208 

Maig 12,5 18,7 6,2 63,0 0,4 0,8 244 

Juny 17,2 24,6 9,9 56,0 0,1 0,1 293 

Juliol 20,5 28,7 12,4 50,0 0,0 0,0 339 

Agost 20,3 28,3 12,2 52,0 0,0 0,0 313 

Setembre 16,4 23,6 9,3 60,0 0,0 0,1 233 

Octubre 11,6 17,4 5,8 70,0 0,1 1,5 180 

Novembre 6,7 11,5 1,9 75,0 2,1 9,2 143 

Desembre 4,0 8,4 -0,4 78,0 3,9 17,4 126 

Taula 9-1:. Condicions climàtiques mensuals del lloc d’estudi 
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9.1.2. Irradiació solar 

Segons la divisió ADRASE Acceso a datos de radiación solar de España, del CIEMAT Centro 

de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, el mapa de radiació 

estatal es mostra en la figura 10-1. Amb més detall, es troben les coordenades de la zona 

d’interès, veure figura 10-2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-1:. Mapa nacional d’irradiació. Font: ADRASE 

Figura 9-2:. Gràfic irradiació sobre plànol horitzontal mensual. Font: ADRASE 
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Com s’observa al mapa peninsular, l’emplaçament es troba en una zona mitja en quant a 

irradiació solar. En aquest punt només es mostren les característiques del lloc, més endavant 

s’estudiarà la viabilitat de poder o no aprofitar aquesta energia per abastir d’electricitat o calor 

alguna de les necessitats. 

9.1.3. Ombres i hores de llum solar 

La absència de ombres en la teulada facilita l’estudi solar que es realitzarà més endavant. La 

teulada té dues aigües, una mirant al nord-est i l’altre sud-oest. Fent un anàlisis de les hores 

de sol disponibles en l’emplaçament, amb coordenades 41° 27' 51.367" N, 3° 13' 2.277" W, el 

solstici d’hivern, dia 23 de desembre i el solstici d’estiu el 23 de juny s’ha calculat que hi ha 

entre 9h 11min mínimes i 15h 11 min màximes de sol durant l’any. 

9.2. Estudi envolupant 

En aquest apartat s’estudiarà l’envolupant de l’edifici, part crítica que impactarà fortament en 

la eficiència energètica de la casa. Una deficient envolupant causarà l’escapament de l’energia 

calorífica d’una manera fàcil i per tant la generació a l’interior haurà de ser més gran de la que 

caldria amb un bon aïllament a l’exterior. Per tant, és  tant important com es genera l’energia 

a partir de fonts renovables com la contenció d’aquesta energia dins de l’habitatge per arribar 

Figura 9-3:. Mapa de la llum solar a l’emplaçament. A l’esquerra, hivern, a la dreta, estiu. 
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a la temperatura de confort amb la mínima generació d’energia possible. No obstant això, 

l’aspecte rural i la línia estètica assumiran un paper molt important. 

9.2.1. Murs 

Els murs de càrrega són els originals de la casa i són fets de pedra. Es caracteritza per ser de 

pedra amb una gran amplitud. La pedra té una gran inèrcia tèrmica, es a dir, té capacitat per 

emmagatzemar calor i cedir-ho molt lentament a l’ambient. És un material que triga molt en 

agafar la temperatura adequada però també en refredar-se. Per aquesta raó la casa manté 

frescor a l’estiu, la pedra no arriba a escalfar-se durant el dia, però en contra partida durant 

l’hivern manté un ambient fred. Les parets a l’interior són arrebossades amb guix a excepció 

de dues de les quatre parets del saló. No s’estudiarà la viabilitat de fer un aïllament exterior 

per mantenir una estètica rural amb la línia del poble, ni interior pel cost que suposaria. 

Material i característiques tèrmiques segons el Catàleg d’elements constructius del Codi 

Tècnic de l’Edificació [5]. 

Material Espessor [m] 
Conductivitat 

[W/m·K] 
Densitat 
[kg/m3] 

Cp [J/kg·K] 
Ri 

[m2·K/W] 
U 

[W/m2·K]* 

Pedra 0,800 2,30 2395 1000 0,348 
1,731 

Guix 0,015 0,25 825 1000 0,060 

Taula 9-2:. Característiques tèrmiques del materials que composen els murs 

* Rse = 0,040 m2·K/W * Rsi = 0,130 m2·K/W

Rse i Rsi les resistències tèrmiques superficials corresponents a l’aire exterior i interior 

respectivament, donades a la taula 1 del DA DB-HE / 1 [6] Càlcul de paràmetres de l’envolupant 

del Febrer 2015, d’acord  a la posició del tancament i la direcció del flux de calor i situació de 

l’edifici [m2·K/W]. 

La envolupant són 4 murs de càrrega amb les següents orientacions i superfícies. 

Mur Orientació Superfície 

M1 NE 26,01 

M2 NO 56,02 

M3 SO 27,24 

M4 SE 59,39 

Taula 9-3:. Superfícies i característiques físiques dels murs 

9.2.2. Solera 

La solera, ceràmica cuita vermell terròs i una capa d’aïllament i impermeabilització plàstica 

per evitar humitats provinents del terra arenós. L’aïllament és de tipus continu per tota la 
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superfície evitant així les juntes.  El càlcul de la transmitància tèrmica és força diferent respecte 

els murs o la coberta. La profunditat és inferior als 0,5 m i les té les característiques següents: 

Aïllament 
Perímetre 

[m] 
Superfície 

[m2] 
Ra [m2·K/W] B' U [W/m2·K] 

Continu 31,40 70,60 0,50 4,50 0,69 

Taula 9-4:. Característiques tèrmiques de la solera 

Ra:. Resistència tèrmica de la capa aïllant, polietilè d’alta densitat enrotllat. 

B:. Paràmetre B es defineix com el quocient entre l’àrea de la solera i la longitud del seu 

semiperímetre.  

U:. Definida en la taula 3 del DA DB-HE / 1 Càlcul de paràmetres de l’envolupant, Febrer 2015. 

9.2.3. Coberta 

La coberta és caracteritza per ser inclinada sense ventilació. Teules d’argila, capa 

d’impermeabilització i suport de fusta. Entre aquestes 3 capes, existeixen 2 capes 

separadores. Aquesta coberta es clàssica de les cases antigues de poble. Les teules es van 

sobreposant unes amb les altres per garantir l’estanqueïtat de l’aigua i la acústica, entre 

d’altres. 

Material i característiques tèrmiques segons el Catàleg d’elements constructius del Codi 

Tècnic de la Edificació. 

Material 
Gruix 
[m] 

Conductivitat 
[W/m·K] 

Densitat 
[kg/m3] 

Cp 
[J/kg·K] 

Ri 
[m2·K/W] 

U 
[W/m2·K] 

Teula 0,020 1,00 2000 800 0,020 

2,962 

Capa separadora 0,002 0,05 120 1300 0,040 

Capa impermeable 0,002 0,14 1200 1000 0,014 

Capa separadora 0,002 0,05 120 1300 0,040 

Suport fusta 0,020 0,24 800 1600 0,083 

Taula 9-5:. Característiques tèrmiques dels materials que composen la coberta 

* Rse = 0,040 m2·K/W * Rsi = 0,100 m2·K/W

Rse i Rsi les resistències tèrmiques superficials corresponents a l’aire exterior i interior 

respectivament, donades a la taula 1 del DA DB-HE / 1 Càlcul de paràmetres de l’envolupant 

del Febrer 2015, d’acord  a la posició del tancament i la direcció del flux de calor i situació del 

edifici [m2·K/W]. 
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La coberta té una superfície de 75,88 m2, la coberta principal de la casa 63,25 m2 a 4,8m 

d’alçada i la coberta del bany de 12,63 m2 a 2,4m d’alçada. En l’estudi es tractarà tota la 

coberta unificada. 

9.2.4. Forats i lluernes 

Els forats i lluernes són el tema més crític de l’envolupant perquè són objecte de la filtració de 

l’aire de l’exterior cap a l’interior. Es trobem dos tipus de forats, les portes i les finestres. La 

casa té dues portes exteriors, la porta principal d’entrada i la porta que surt al patí. La porta 

principal és una porta antiga de fusta partida en dos i intocable per la estètica rural, però la 

porta del patí és una porta d’alumini antiga millorable en quant estanqueïtat. A més, té 8 

finestres de diferents mides i materials. Gairebé totes les finestres són de fusta i no precisen 

de tancaments hermètics. A continuació es mostra una taula resum: 

Forats Nom 
Superfície 

[m2] 
Superfície 
vidre [m2] 

Material 
Marc 

% 
Marc 

Vidre Façana 

Finestra menjador FM 1,27 0,64 Fusta 50% Simple NE 

Finestra bany FB 0,56 0,30 Fusta 46% Simple NE 

Finestra cuina FC 0,60 0,32 Fusta 47% Simple NO 

Finestra hab1 F1 1,27 0,64 Fusta 50% Simple NE 

Finestra hab2 F2 1,27 0,64 Fusta 50% Simple NE 

Finestra hab3 F3 1,27 0,64 Fusta 50% Simple NO 

Finestra hab4 F4 1,27 0,64 Fusta 50% Simple SO 

Finestra golfes FG 0,25 0,12 Alumini 51% Simple NO 

Porta principal PP 2,64 0,10 Fusta 96% Simple NE 

Porta patí P2 1,50 0,90 Alumini 40% Simple NO 

Taula 9-6:. Característiques físiques dels forats 

Material i característiques tèrmiques segons el Catàleg d’elements constructius del Codi 

Tècnic de l’Edificació. 

No
m 

U Marc 
[W/m2·K] 

U Vidre 
[W/m2·K] 

U forat 
[W/m2·K] 

Permeabilitat 
[m3/m2·h]* 

Reculada 
[mm] 

Fs** g α** 
Factor 

solar ** 

FM 2,20 5,70 3,96 50 30 1 0,85 0,75 0,46 

FB 2,20 5,70 4,08 50 30 1 0,85 0,75 0,49 

FC 2,20 5,70 4,07 50 30 1 0,85 0,75 0,48 

F1 2,20 5,70 3,96 50 30 1 0,85 0,75 0,46 

F2 2,20 5,70 3,96 50 30 1 0,85 0,75 0,46 

F3 2,20 5,70 3,96 50 30 1 0,85 0,75 0,46 

F4 2,20 5,70 3,96 50 30 1 0,85 0,75 0,46 

FG 4,00 5,70 4,83 27 30 1 0,85 0,75 0,48 

PP 2,20 5,70 2,33 27 30 1 0,85 0,75 0,09 

P2 5,70 5,70 5,70 27 30 1 0,85 0,75 0,58 

Taula 9-7:. Característiques tèrmiques i permeables dels forats 
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* Es considera segons la norma UNE-EN 12207. El DB HE 1 defineix la permeabilitat de l’aire

de les fusteries, mesurada sobre una pressió de 100 Pa i estableix que per les zones 

climàtiques A i B, permeabilitat classe 1 com a mínim i per la resta C, D, E permeabilitat 2. 

Així doncs, notem que no es compleix la especificació del CTE. 

** Paràmetres calculats segons el document DA DB-HE /1 apartat 2.2. 

9.2.5. Particions interiors amb contacte amb espais no habitables 

Com ja s’ha comentat, la última planta és no habitable per tant, s’ha de definir una partició 

interior horitzontal amb un espai no habitable. Per definir les característiques de la partició, es 

segueix Catàleg d’elements constructius del Codi Tècnic de la Edificació  i la normativa DA 

DB-HE /1. 

Partició Superfície Material 
Espessor 

[m] 
Conductivitat 

[W/m·K] 
Densitat 
[kg/m3] 

Cp 
[J/kg·K] 

Ri 
[m2·K/W] 

Up 

P1 56,85 Fusta 0,020 0,24 800 1600 0,083 3,529 

Taula 9-8:. Característiques de la partició horitzontal superior 

Partició Ventilació Ah-nh Anh-Ae 
Ah-nh 
[m2] 

Anh-e 
[m2] 

Ah-nh/Anh-e Up b U 

P1 4-5 No aïllat No aïllat 56,85 63,25 0,899 3,529 0,83 2,929 

Taula 9-9:. Característiques tèrmiques de la partició superior 

Ventilació: Nivells 4-5, la partició entre la planta 2 (habitable) i la planta 3 (no habitable) 

presenta el forat de l’escala de 2 m2 sense porta, per això es considera amb un nivell de 

ventilació alt. 

Ah-nh: La partició entre l’espai habitable i no habitable. No està aïllada i té una superfície de 

56,85 m2. 

Anh-e: La coberta entre l’espai no habitable i l’exterior, tampoc presenta aïllament i té una 

superfície de 63,25 m2. 

Up: transmitància tèrmica de la partició interior en contacte amb la zona no habitable, 

calculada segons l’apartat 2.1.1 del DA DB-HE /1 i agafant com a resistències superficials els 

valors de la taula 6. 

b: el coeficient de reducció de temperatura (relacionat amb l’espai no habitable), s’obté per la 
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taula 7 del DA DB-HE /1 per uns casos en concret. 

 

Figura 9-4:. Esquema per al càlcul de la transmitància de la partició superior espai habitable / no 

habitable 
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10. Càlcul de les càrregues tèrmiques de

calefacció

En aquest apartat es calcularan les càrregues tèrmiques de calefacció. Es necessari comentar 

que no es calcularan les càrregues tèrmiques de refrigeració ja que no és necessari la 

instal·lació d’un sistema refrescant perquè la climatologia i les característiques 

arquitectòniques de l’emplaçament fan innecessari aquest sistema. Com s’ha comentat en 

l’apart 10.1.1 el clima d’estiu és fresc durant les nits i la gran inèrcia tèrmica de les parets fa 

que no s’escalfin i es mantingui a l’interior una temperatura de confort. 

Pel que fa les càrregues tèrmiques de calefacció podem distingir dos grups, les procedents 

de l’exterior i les càrregues tèrmiques generades a l’interior. 

Qc = (Qst + Qsi – Qsaip)·(1+F) (10.1) 

Qst: Pèrdua de calor sensible per transmissió dels tancaments (W) 

Qsi: Pèrdua de calor sensible per infiltracions de l’aire exterior (W) 

Qsaip: Guany de calor sensible per aportacions internes permanents (W)  Es consideren 

negligibles degut l’ús de la casa, no hi ha motors, ordinadors, grans aparells electrònics ni 

sobreocupació. 

F: Suplementació (tant per 1) 

10.1.  Calor Sensible de transmissió (Qst) 

Qst = U·S·(Ti-Te) (10.2) 

U: Coeficient de transmitància tèrmica (calculat apartat 10.2). 

S: Superfície del tancament. 

Ti: Temperatura interior del local. Segons el Reglamento Instalaciones Térmicas en los 

Edificios [7] marca com a temperatura de disseny a l’hivern 21 – 23 ºC. En l’estudi s’agafa 22ºC 

com a temperatura interior de confort. 

Te: Temperatura exterior. Segons la Guia Tècnica Condicions Climàtiques Exteriors de 

projecte [8] del Instituto Diversificación de Ahorro de Energia (IDAE), les condicions per 
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projectes de calefacció per l’Observatori de Sòria Capital, que coincideix amb l’altura del poble, 

així no cal rectificar la temperatura, són Tmín=-13,6ºC Tseca (99,6) =-6,4ºC / Tseca (99)=-

4,8ºC. S’agafa -4,8ºC com a temperatura de disseny (Te) per al càlcul de les càrregues 

tèrmiques de calefacció. 

Les temperatures exteriors finalment són calculades segons la temperatura de disseny (Te) i 

l’orientació que tingui el tancament, amb les consideracions següents 

N 0,6 Te NE * 0,7 Te 

S Te NO * 0,75 Te 

E 0,8 Te SE * 0,4 Te 

O 0,9 Te SO * 0,45 Te 

Coberta Te + 12   

Solera (Te+15)/2   

Interiors 0,75 Te   

Taula 10-1:. Consideracions per al càlcul de la temperatura de disseny segons orientacions 

* Suposició pròpia, considerant la mitja entre les dues orientacions implicades 

 

Càrregues sensibles de transmissió     

T interior 22 ºC     

T ext projecte -4,8 ºC     

       

   S (m2) U (W/m2·K) T disseny (ºC) Qst (W) 

M1 NE 

Façana 27,79 1,731 -3,36 1219,67 

Finestra menjador 1,27 3,961 -3,36 127,06 

Finestra bany 0,56 4,075 -3,36 57,87 

Finestra hab1 1,27 3,961 -3,36 127,06 

Finestra hab2 1,27 3,961 -3,36 127,06 

Porta principal 2,64 2,327 -3,36 155,81 

M2 NO 

Façana 44,78 1,731 -3,60 1983,93 

Finestra cuina 0,60 4,067 -3,60 62,46 

Finestra hab3 1,27 3,961 -3,60 128,27 

Porta pati 1,50 5,700 -3,60 218,88 

M3 SO 
Façana 27,23 1,731 -2,16 1138,54 

Finestra hab4 1,27 3,961 -2,16 121,05 

M4 SE Façana 48,33 1,731 4,00 1505,54 

C1 - Coberta 11,75 2,962 7,20 515,08 

T1 - Solera 70,60 0,690 5,10 823,27 

P1 - Partició 58,85 2,929 8,00 2413,54 

Taula 10-2:. Càlcul de la calor sensible de transmissió 
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La taula mostra la transferència de calor per tots els tancaments de la casa. Per al càlcul de 

la calor sensible total és la suma de tots menys la de la coberta principal, però sí la part de la 

coberta del bany. Es considera que la 3a planta és no habitable a 8ºC, per tant, la calor que 

es cedeix per la partició superior (P1) és la perduda a la planta 2. Qst = 10,73 kW.  

10.2. Calor sensible de les infiltracions aire exterior 

Qsi = Vae · Δh = Vae (hi – he)  (10.3) 

Vae = Cabal d’aire exterior fred introduït al local (kg/s) 

hi = entalpia de l’aire en les condicions de confort segons el RITE, 22ºC i humitat relativa de 

45%. 

he = entalpia de l’aire exterior en les condicions de projecte segons IDAE. Temperatura seca 

en un percentil del 99% de -4,8ºC i una humitat relativa mitja coincident de 84,2%. 

Forats Nom 
Superfície 

[m2] 
Permeabilitat 

[m3/m2·h] 
Façana 

Cabal aire 
infiltrat [m3/h] 

Finestra menjador FM 1,27 50 NE 63,25 

Finestra bany FB 0,56 50 NE 28,00 

Finestra cuina FC 0,60 50 NO 30,00 

Finestra hab1 F1 1,27 50 NE 63,25 

Finestra hab2 F2 1,27 50 NE 63,25 

Finestra hab3 F3 1,27 50 NO 63,25 

Finestra hab4 F4 1,27 50 SO 63,25 

Porta principal PP 2,64 27 NE 71,28 

Porta patí P2 1,50 27 NO 40,50 

TOTAL 11,88 486,03 

hi (22ºC / HR 45) 40,908 kJ/kg 

he (-4,8ºC / HR 84,2) 0,496 kJ/kg 

Cabal aire infiltrat 486,03 m3/h 

Densitat 1,225 kg/m3 

Taula 10-3:. Paràmetres per al càlcul de la calor sensible d’infiltració 

Segons formula 10.3, Qsi = (486,03/3600)·1,225·(40,908-0,496) = 9,45 kW 
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10.3. Demanda potència tèrmica de calefacció 

La demanda tèrmica de la casa serà la suma de la calor de transmissió i la calor d’infiltració, 

es negligeixen  les càrregues tèrmiques dels equips electrònics i de les persones. 

Segons fórmula 10.1, Q = (Qst + Qsi) = (10,73 + 9,45) = 20,17 kW 

 

Figura 10-1:. Gràfic percentatge de demanda tèrmica degut a transmissió i infiltració 

La demanda tèrmica esta força equilibrada entre la calor de transmissió a través de les 

parets i la calor d’infiltració de les finestres i portes exteriors. Mitjançant aquest resultat 

s’opta per reduir la calor sensible d’infiltració, encara que sigui inferior, perquè el preu és 

inferior i la millorar pot ser significativa.  

53%

47%

Qst Qsi
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11. Càlcul demanda ACS

Pel càlcul de la demanda d’aigua calenta sanitària seguirem la Guía Técnica Agua Caliente 

Sanitaria Central [9] del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE). 

El primer pas es definir el consum d’aigua calenta sanitària (ACS) i d’aigua freda de consum 

humà (AFCH). Per això cal definir els aparells instal·lats i seguir les taules de l’annex 1 del 

document citat, extretes del CTE (Taula 2.1 HS4) 

Aparell ACS [l/s] AFCH [l/s] 

Bany 

Rentamans 0,000 0,050 

Dutxa 0,100 0,200 

Aigüera no domèstica 0,000 0,200 

Lavabo amb cisterna - 0,100

Rentadora - 0,200

Cuina 
Aigüera 0,100 0,200 

Rentaplats - 0,150

Pati 
exterior 

Rentamans 0,030 0,050 

Lavabo amb cisterna - 0,100

Qt = 0,230 Qu = 1,250 

Taula 11-1:. Càlcul dels consum d’ACS i AFCH 

Amb els consum d’ACS i AFCH accedim a la taula de coeficients per al càlcul del cabal 

simultani seguint la normativa UNE149.201/07. 

A B C 

1,00 1,00 0,00 

Taula 11-2:. Coeficients de l’equació del càlcul de consum ACS simultani 

Tot plegat, i seguint la fórmula següent és defineix el consum d’ ACS simultània que es pot 

donar en instants de temps.  

Qacs = A*(QTB)+C = 0,23 l/s (11.1) 

El segon pas és el càlcul del consum d’ACS diari, no té perquè tenir relació amb el cabal 

instantani calculat anteriorment.  

Per determinar el consum, s’aplica el document HE4 del CTE, en el qual es donen els 

consums diaris d’ACS a 60ºC en funció del tipus d’edifici (Taula 03). La temperatura referència 

és de 60ºC per a la prevenció de la legionel·losis. Per habitatges, la determinació del nº 
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d’ocupants també s’empra el document HE4 (Taula 04), que fixa la ocupació en funció dels 

dormitoris. 

Nº dormitoris 4 

Nº persones 6 

Consum ACS diari/persona 30 

Taula 11-3:. Paràmetres per al càlcul del consum diari d’ACS 

Taula apartat 3.1.1 punt 4 HE4 / Determinació nº ocupants 

Taula de l’annex 1 del document DBHS4.Taula 03 / Consum ACS per tipologia d’edifici  

Consum total diari ACS a 60ºC = 180 l/dia 

TAFCH = 5ºC (Temperatura de l’aigua de la xarxa per capital de província segons UNE 

94.002/95). S’agafa la temperatura més desfavorable per la província de Sòria (Gener). 

La demanda d’energia per l’escalfament de l’aigua resulta segons fórmula 11.2,  

E(60ºC) = D(60ºC)·Cp·Δt = 180 l/dia · 1,16 Wh/ºC·l · (60-5)ºC = 12.528 Wh/dia (11.2) 
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12. Millores d’aïllament

En aquest apartat es proposen dues millores de l’edifici per reduir el consum energètic i per 

tant ser més eficient en la producció d’energia calorífica. 

Un aïllament de murs exteriors és inviable pel cost i per al manteniment de l’estètica rural. El 

treball se centra en dues vies de millora, el canvi de les finestres i l’aïllament de la partició 

superior. 

12.1. Finestres 

Les finestres són un element molt important en l’envolupant de l’edifici, ja que l’aire exterior 

arriba a temperatures molt baixes i han de ser capaces d’aïllar la part exterior de la part interior, 

controlant el pas de l’aire, soroll, llum, energia i visió en ambdós sentits. Les finestres 

escollides són de doble vidre amb ruptura de pont tèrmic per augmentar la capacitat tèrmica 

aïllant. Es tracta d’un perfil compost per dues seccions metàl·liques unides per un component 

aïllant tèrmic no metàl·lic. El perfil escollit compleix amb la normativa europea UNE-EN 14024. 

S’ha considerat una configuració de doble vidre amb una cambra d’aire de 16 mm. Doble vidre 

asimètric de 6mm en l’exterior i 4 mm en el interior per disminuir les condicions acústiques i 

una cambra de 16 mm que millora considerablement l’aïllament tèrmic. El vidre exterior de 

baixa emissivitat que permet que l’energia solar penetri a l’interior però retè la calor que surt 

cap a l’exterior.  

La figura 13-1 mostra la secció d’alumini de la sèrie 75HO estàndard muntada. Les finestres 

que s’instal·len al projecte i amb les qual està fet el pressupost són de  doble vidre amb una 

cambra d’aire de 16 mm explicada anteriorment. 

Figura 12-1:. Secció i tipologia finestres escollides 
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Material i característiques tèrmiques segons el Catàleg d’elements constructius del Codi 

Tècnic de l’Edificació. 

Nom 
U Marc 

[W/m2·K] 
U Vidre 

[W/m2·K] 
U forat 

[W/m2·K] 
Permeabilitat 
[m3/m2·h]* 

Reculada 
[mm] 

Fs g α 
Factor 
solar** 

FM 3,2 1,4 1,940 3 30 1 0,63 0,75 0,47 

FB 3,2 1,4 1,940 3 30 1 0,63 0,75 0,47 

FC 3,2 1,4 1,940 3 30 1 0,63 0,75 0,47 

F1 3,2 1,4 1,940 3 30 1 0,63 0,75 0,47 

F2 3,2 1,4 1,940 3 30 1 0,63 0,75 0,47 

F3 3,2 1,4 1,940 3 30 1 0,63 0,75 0,47 

F4 3,2 1,4 1,940 3 30 1 0,63 0,75 0,47 

PP 2,2 5,7 2,327 27 30 1 0,85 0,75 0,09 

P2 5,7 5,7 5,700 27 30 1 0,85 0,75 0,58 

Taula 12-1:. Característiques dels forats amb la millora de les finestres 

* Es considera segons la norma UNE-EN 12207. El DB HE 1 defineix la permeabilitat de l’aire 

de les fusteries, mesurada sobre una pressió de 100 Pa. 

** Paràmetres calculats segons el document DA DB-HE /1 apartat 2.2. 

12.2. Partició superior 

La partició entre la planta 2 i l’espai no habitable de la planta 3. Actualment és una tarima de 

fusta de 2 cm de ample amb el forat de l’escala descobert. 

En aquesta partició s’inclourà una capa de llana mineral, fent així d’aïllament tèrmic i acústic 

de 3 cm de gruix i una altre taulell de fusta de 7 mm. A més, el forat de l’escala es farà cobert 

i s’inclourà una escala plegable per poder accedir a les golfes quan sigui necessari. Amb 

aquesta millora, es confina l’aire calent entre les plantes 1 i 2 (zones habitables), i es 

minimitzen les pèrdues cap a l’espai no habitable i conseqüentment per la coberta. A 

continuació es mostren els detalls. 

Partició 
Superfície 

[m2]  
Material 

Espessor 
[m] 

Conductivitat 
[W/m·K] 

Densitat 
[kg/m3] 

Cp 
[J/kg·K] 

Ri 
[m2·K/W] 

Up 

P1 58,85 

Fusta 0,020 0,240 800 1600 0,083 

0,822 Llana mineral 0,030 0,036 40 1000 0,833 

Fusta 0,007 0,070 800 1600 0,100 

Taula 12-2:. Paràmetres amb la millora de l’aïllament de la partició superior 

La modificació, fa disminuir el coeficient de transmitància tèrmica de la partició en un 72%. 
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12.3. Especificacions tècniques i preus 

12.3.1. Finestres 

La taula 13-3 mostra les característiques més significatives i els preus de cada finestra. Per a 

la realització d’un pressupost, s’ha demanat directament al fabricant de finestres metàl·liques 

Aluminios Arlanza de Burgos, d’aquesta manera els preus obtinguts són de la zona 

d’instal·lació i fets a mida a les necessitats del projecte. 

Finestres 
Amplada 

[mm] 
Altura 
[mm] 

Permeabilitat Configuració 
Preu [sense 

IVA] 

Finestra menjador 1150 1100 Classe 4 6-16-4 697,93 

Finestra bany 800 700 Classe 4 6-16-4 439,98 

Finestra cuina 600 1000 Classe 4 6-16-4 457,61 

Finestra hab1 1150 1100 Classe 4 6-16-4 697,93 

Finestra hab2 1150 1100 Classe 4 6-16-4 697,93 

Finestra hab3 1150 1100 Classe 4 6-16-4 697,93 

Finestra hab4 1150 1100 Classe 4 6-16-4 697,93 

Taula 12-3:. Característiques i preus noves finestres 

12.3.2. Partició superior 

La partició superior, que fa referència al sostre de la segona planta i amb el terra de la tercera 

planta (espai no habitable), caldrà aïllar-la perquè la calor cedida des de la planta de les 

habitacions cap a les golfes es redueixi i la calor quedi confinada en els espais habitables de 

l’edifici. S’ha optat per un aïllament tèrmic i acústic de llana mineral i un parquet de tarima 

flotant que presenta unes característiques impermeables i baix manteniment. A continuació 

es mostra un taula resum de les característiques. 

12.4. Càlcul càrregues tèrmiques de calefacció 

A continuació es repeteixen els càlculs de les càrregues tèrmiques de calefacció aplicant les 

Gruix 
[mm] 

Resistència tèrmica 
[m2·K/W] 

Superfície 
[m2] 

Preu / m2 
Preu [sense 

IVA] 

Ursa Terra T18P 30 0,036 58,85 2,96 174,20 

Tarima flotant 7 0,070 58,85 10,6 754,81 

Taula 12-4:. Característiques dels materials emprats en l’aïllament de la partició superior 
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dues millores descrites anteriorment. 

Temperatures     

T interior 22 ºC     

T ext projecte -4,8 ºC     

       

   S (m2) U (W/m2·K) T disseny Qst (W) 

M1 NE 

Façana 27,79 1,731 -3,36 1219,93 

Finestra menjador 1,27 1,940 -3,36 62,48 

Finestra bany 0,56 1,940 -3,36 27,55 

Finestra hab1 1,27 1,940 -3,36 62,48 

Finestra hab2 1,27 1,940 -3,36 62,48 

Porta principal 2,64 2,327 -3,36 155,79 

M2 NO 

Façana 44,78 1,731 -3,60 1984,36 

Finestra cuina 0,60 1,940 -3,60 29,80 

Finestra hab3 1,27 1,940 -3,60 63,07 

Porta pati 1,50 5,700 -3,60 218,88 

M3 SO 
Façana 27,23 1,731 -2,16 1138,78 

Finestra hab4 1,27 1,940 -2,16 59,53 

M4 SE Façana 48,33 1,731 4,00 1505,87 

C2 - Coberta bany 11,75 2,962 7,20 515,09 

T1 - Solera 70,60 0,690 5,10 823,27 

P2 - Partició interior 58,85 0,822 8,00 677,25 

Taula 12-5:. Càlcul de la calor sensible de transmissió amb aïllament 

Segons formula 10.2, Qst = 8,61 kW 

 

Forats 
Amplada 

[mm] 
Altura 
[mm] 

Superfície [m2] 
Permeabilitat 

[m3/m2·h] 

Cabal 
ventilació 

[m3/s] 

Finestra menjador 1150 1100 1,27 3 0,0011 

Finestra bany 800 700 0,56 3 0,0005 

Finestra cuina 600 1000 0,60 3 0,0005 

Finestra hab1 1150 1100 1,27 3 0,0011 

Finestra hab2 1150 1100 1,27 3 0,0011 

Finestra hab3 1150 1100 1,27 3 0,0011 

Finestra hab4 1150 1100 1,27 3 0,0011 

Porta principal 1320 2000 2,64 27 0,0198 

Porta patí 750 2000 1,50 27 0,0113 

TOTAL     11,65   0,0373 
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hi (22ºC, HR 45) 40,908 kJ/kg 

he (-4,8ºC HR 84,2) 0,496 kJ/kg 

Cabal aire infiltrat 0,0638 m3/s 

Densitat 1,225 kg/m3 

Taula 12-6:. Paràmetres per al càlcul de la calor sensible d’infiltració 

Segons fórmula 10.3,Qsi = 0,0373·1,225·(40,908 – 0,496) = 2,61 kW 

Segons fórmula 10.1, Qc = (Qst + Qsi) = (8,76 + 2,61) = 11,22 kW ** 

** No es considera cap coeficient de majoració perquè s’han considerats els espais totals i no 

la superfície útil de cada compartiment. 

Aplicant aquestes modificacions sobre l’envolupant de l’edifici es redueix un 44% la demanda 

de potència tèrmica, que queda distribuïda pels diferents compartiments de la següent 

manera: 

Potència tèrmica [kW] Qst Qsi Qtotal 

Planta baixa 

Bany 1669,23 32,66 1701,90 

7527,03 
Cuina-Menjador 921,26 109,07 1030,33 

Rebedor 980,84 1385,87 2366,71 

Saló 1640,66 787,43 2428,09 

Planta 1 

Hab1 519,27 74,08 593,35 

3690,92 

Hab2 872,25 74,08 946,33 

Hab3 419,04 74,08 493,11 

Hab4 1143,24 74,08 1217,31 

Passadís 440,82 0,00 440,82 

8606,60 2611,35 11217,95 

Taula 12-7:. Distribució de la demanda tèrmica per espais 
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13. Sistema calefacció i ACS amb 

biomassa 

La proposta al problema d’eficiència energètica per a la demanda de calefacció i ACS passa 

per la biomassa, ja que és el combustible amb més disponibilitat de la zona. En aquesta 

proposta, es farà la instal·lació de dos sistemes que utilitzen biomassa de tipus diferents, la 

biomassa no densificada (llenya) i pellets. Amb aquests dos sistemes de calefacció s’assolirà 

el confort buscat. 

13.1. Dimensionament equip ACS i calefacció hidràulica 

Les instal·lacions de producció d’aigua calenta sanitària són de dos tipus, o de producció 

instantània o per acumulació i això dependrà de diversos factores, però bàsicament la 

dimensió de la instal·lació i el combustible emprat. 

Es farà servir una instal·lació d’ACS per acumulació ja que el combustible utilitzat, la 

biomassa, no té el suficient poder calorífic instantani per escalfar l’aigua d’una manera ràpida 

i eficient. Un escalfament instantani d’aigua amb biomassa implicaria un alt consum de pellets, 

ja que els processos transitaris d’arrancada i parada són els pics de consum, l’òptim en una 

estufa de pellets es que treballi a ritme constant i per això es dota la instal·lació amb un dipòsit 

acumulador. 

En aquest apartat es realitzaran els càlculs per al dimensionament de potència calorífica. 

Ehorapunta = Eproducció + Eacumulació        (13.1) 

Ehorapunta = Qhora punta · Cp · (TACS – TAFCH) = 

 0,23l/s · 3600s · 1,16Wh/l·ºC · (60-5)ºC = 52.826Wh     (13.2) 

Del cabal punta horari, se suposa que durant 25 min utilitzem el cabal punta. Per tant, la 

demanda horària punta serà 22.011 Wh. 

Eacum = [Vacum · Cp · (TAcum – TAFCH) · Facum] – Ppèrdues = [200l · 1,16Wh/l·ºC · (55-5)ºC · 0,90] - 56 

= 10.408 Wh          (13.3) 

Eproducció = Pcaldera · 1h · ηACS  Pcald = (Ehorapunta – Eacum)/ ηACS =  

(22.011-10.408)/0,75 = 15.470W       (13.4) 

Volum d’acumulació, amb el nº d’habitants i el consum per habitant es calcula 180 l/dia d’ACS. 
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S’ha considerat un volum de 200 l. 

F acumulació, és el factor d’ús del volum d’acumulació, depèn de l’esveltesa i del nº de dipòsits 

d’acumulació. Facum = 0,63 +0,14 H/D (alçada i diàmetre respectivament). 

El rendiment del sistema de producció d’ACS, inclou les pèrdues per intercanvi, acumulació, 

distribució i retorn. S’ha considerat del 75%. 

No s’ha considerat el consum del radiador perquè és insignificant contra la producció d’ACS 

S’adjunta taula resumen amb totes les dades, 

Càlculs dimensionament ACS 

Cabal punta (l/s) 0,23 T acumulació (ºC) 55 

Volum hora punta (l/h) 828 E acumulació (Wh) 10.408 

Energia hora punta (Wh) 52.826,4 Rendiment ACS 0,75 

t cabal punta [min/h] 25 P caldera (W) 15.470 

Cabal punta horari (l/h) 345 Cabal ACS (l/min) 4,04 

Energia cabal punta (Wh) 22.011 t omplir dipòsit (min) 49,48 

Taula 13-1:. Resum càlculs paràmetres de l’ACS 

13.1.1. Dipòsit acumulador 

Acumulador vertical de peu de 200l, considerant les dades de CTE, 6 persones i un consum 

de 30 l/dia·persona, amb serpentí. Consisteix en un dipòsit per a la acumulació i producció 

d’ACS fabricat amb acer vitrificat. Incorpora de sèrie, panel de control amb termòmetre i ànode 

de magnesi amb mesura de carrega per a la protecció catòdica. La taula XXX mostra les 

característiques en detall. 

Dipòsit acumulador 

Marca IDROgas 

Model CV 200 M1P 

T màxima [ºC] 90 

P màxima [bar] 10 

Pes [kg] 70 

Diàmetre [mm] 620 

Alçada [mm] 1205 

Taula 13-2:. Dipòsit acumulador seleccionat 
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13.2. Calefacció 

13.2.1. Estufa de llenya 

Instal·lació d’un inserible en el actual forat de la llar de foc oberta que es troba entre la cuina i 

el menjador. S’aprofitarà per donar calor directament a l’espai cuina-menjador, bany i a més 

a dos instàncies més de la casa, la habitació 2 i 3, mitjançant canalitzacions. Indirectament, 

també escalfarà el passadís de la planta baixa, la habitació 1 i el distribuïdor de la planta 2.  

S’ha escollit el model VISTA600C de la marca DOVRE, un inserible compacte, canalitzable i 

amb bones prestacions. A continuació es mostren amb més detall totes les seves 

característiques.  

 

Estufa de llenya 

Marca Dovre 

Model Vista600C 

Amplada [mm] 620 

Altura [mm] 1010 

Profunditat [mm] 440 

Potència mínima / màxima [kW] 2,7 – 10  

Potència útil [kW] 8 

Rendiment [%] 80 

Diàmetre sortida fums [mm] 150 

Diàmetre entrada aire [mm] 125 

Diàmetre canalitzacions 2 x 125 

Turbina regulable Si 

Cabal turbina màx. [m3/h] 250 

Combustió secundària Si 

Figura 13-1:. Dimensions estufa de llenya  seleccionada 
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Connexió aire combustió extern Si 

Peso [kg] 115 

Capacitat [m3] 160 

Taula 13-3:. Característiques estufa llenya 

Amb turbina regulable, l’aire de combustió és regulat segons la potència calorífica sol·licitada 

per l’usuari. La combustió secundària consisteix en introduir a la cambra de combustió una 

corrent d’aire pre-escalfada a 600ºC per produir una nova combustió que pot assolir els 800 

– 1000ºC amb el que es millora l’eficiència, es a dir, més calor amb la mateixa quantitat de

llenya i es redueixen els residus dels fums i components cremats. 

Canalitzacions 

Per les canalitzacions i la xemeneia s’instal·laran tubs de la marca Tecnovias GmBH d’acer 

inoxidable AISI 316L brillant, d’espessor 0,6 mm resistent fins a 600ºC. La instal·lació es durà 

a terme en el forat de la xemeneia existent, per això s’ha optat per aquesta tipologia, abans 

que la de doble paret, ja que les condicions d’instal·lació són adequades per a paret simple. 

La instal·lació de tubs de doble paret es realitza en condicions exteriors o quan la canalització 

es troba molt a prop de materials inflamables, com pot ser fusta o tèxtil.  

Els colzes de 90º no són molt recomanable perquè provoquen pèrdues de carga fortes en el 

flux, tot i així s’instal·larà en les canalitzacions de les habitacions per poder introduir el flux en 

el lloc adient. Posterior al colze de 90º, es col·locarà un adaptador de forma circular a forma 

quadrada per fer la instal·lació de la reixa.  

La reixa de les habitacions es col·locarà a la paret, es caracteritza per tenir doble deflexió, 

horitzontal i vertical, d’aquesta manera es facilita l’ajust del flux en les dues direccions.  

En la taula següent es mostren les característiques. 

Marca Material Unitats 
Diàmetre int. 

[mm] 
Longitud 

[mm] 

Tub sortida fums Tecnovis AISI 316L 5 150 1000 

Tub canalitzacions Tecnovis AISI 316L 7 125 1000 

Colze 90º Tecnovis AISI 316L 2 125 - 

Brida de subjecció Tecnovis AISI 316L 2 125 - 

Adaptador cercle – rect. Escoclima Metàl·lic 2 125 200x150 

Reixa Escoclima Alumini 2 - 200x150

Taula 13-4:. Canalitzacions estufa de llenya 
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13.2.2. Estufa pellets 

La estufa de pellets instal·lada, Lasian Sigma, té sistema de calefacció aerotèrmic i té sistema 

hidràulic per escalfament d’aigua. Aprofitant aquestes dues funcionalitats, per una banda, farà 

d’estufa per convecció / radiació del saló i per un altra, escalfarà aigua a 65ºC per alimentar 

el radiador de la planta 4 i el dipòsit acumulador d’ACS pel subministrament diari. 

 

Estufa Pellets 

Marca Laisan 

Model Sigma 

Amplada [mm] 560 

Altura [mm] 1190 

Profunditat [mm] 567 

Potencia min / max [kW] 5,6 – 18,6 

Potencia nominal agua [kW] 16 

Potencia nominal ambient [kW] 2,5 

Rendiment [%] 91 

Consumo (kg/h) 1,3 – 4,2 

Diàmetre sortida fums [mm] 80 

Capacitat dipòsit [kg] 31 

Pes [kg] 152 

Autonomia min/max [h] 6,5 - 27 

Consum elèctric [W] 50 - 150 

Grup hidràulic (inclòs en el preu) 

Bomba 

Vas d'expansió 

Vàlvula de seguretat 

Purgador 

Transductor de pressió 

Taula 13-5:. Característiques estufa de pellets 

Xemeneia estufa de pellets 

La sortida de fums de la xemeneia de pellets està composta per diversos elements. Sortida 

en connexió en forma de T amb tap inferior per a la purgació del conducte. Tub recte vertical 

per adequar la alçada de la xemeneia i allunyar-la de la zona de fàcil accés. Colze de 90º per 

conduir la xemeneia cap a la paret exterior. Tub recte que arriba fins la paret exterior. Plafó 

per evitar infiltracions d’aire i aigua a través del forat de la paret. I finalment, el últim tram 

exterior amb un barret per evitar infiltracions a l’interior.  

 



Pág. 64 Memòria 

Sortida de fums (Ø80 mm) Codi Lasian 

Connexió en T 82822 

Tub recte L = 250 mm 82800 

Tub recte L = 1500 mm 82808 

Colze 90º 82818 

Tub recte L = 1000 mm 82806 

Plafó 82832 

Tub recte inoxidable L = 250 mm 82841 

Sombrete Italia 82890 

Brida de subjecció (x2) 82834 

Taula 13-6:. Sortida de fums estufa pellets 

A continuació es mostren els elements descrits anteriorment. En la zona interior, acer de color 

negre resistent a altes temperatures. A l’exterior, acer inoxidable per augmentar durabilitat 

enfront de la climatologia i condicions adverses. 

13.2.3. Radiador d’alumini 

Per escalfar l’habitació 4 s’aprofita la ubicació i la funcionalitat de l’estufa de pellets hidràulica 

per instal·lar un radiador. El radiador d’alumini escollit té una tecnologia Low-H2O amb 

bescanviador de calor superconductor i d’efecte immediat, d’aquesta manera es garanteix un 

consum mínim i una màxima emissió. 

Figura 13-2:. Elements que composen la sortida de fums 
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Cal fer la instal·lació de la vàlvula de regulació del radiador. S’ha seleccionat de la mateixa 

marca Jaga, la vàlvula Jaga H amb un capçal termoestàtic Heimeier que permet l’ompliment 

del líquid, regulació de la temperatura entre 6 – 28ºC i protecció contra glaçades a 6ºC, entre 

d’altres. Té una qualificació A Thermostatic Efficiency Labelling. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiador Jaga Strada STRW.06514010 

Amplada [mm] 1400 

Alçada [mm] 650 

Profunditat [mm] 11,5 

Tipus 10 

Pes lineal  [kg/m] 15,8 

Temperatura impulsió 65 

Temperatura retorn 55 

Temperatura ambient 20 

ΔT 40 

Potencia [W] 1248 

Factor corrector  0,50 

Contingut aigua [l/m] 1,33 

Taula 13-7:. Característiques radiador hidràulic 

Figura 13-3:. Característiques vàlvula i capçal termòstatic 
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13.2.4. Esquema de calefacció 

En els esquemes s’indiquen les zones on la calefacció actua directament. Com es pot 

observar en la figura 14-4 hi ha compartiments de la casa que no estan directament calefactats 

però es considera que escalfant els altres, aquests seran calefactats indirectament arribant a 

la situació de confort en la totalitat dels espais habitables. Aquests espais coincideixen amb 

els espais més llunyans als focus de calor i per tant, fer una instal·lació individual en aquests 

compartiments encaririen la instal·lació innecessàriament. 

La estufa de llenya de 8 kW de potència nominal donarà calor a la cuina i menjador 

directament. El bany, de reduïdes dimensions, serà escalfat a través de la porta del menjador, 

en cas de que no fos suficient es miraria la opció de fer una tercera sortida de la estufa 

directament al bany per la curta distància a la que es troba, aquesta solució no es contemplarà 

durant el treball. A més, aprofitant la xemeneia central que travessa tota la casa, s’aprofita per 

canalitzar aire calent a través de dos conductes cap a les habitacions 2 i 3 de fàcil accés. 

L’habitació 1 i el distribuïdor s’escalfaran indirectament amb aquestes canalitzacions i el 

radiador de l’habitació 4. 

La estufa de pellets escalfa el menjador per radiació-convecció aportant una potència 

aerotèrmica de 2,5 kW i escalfa aigua pel subministrament del radiador de baixa temperatura 

de l’habitació 4 (1,25 kW) i el dipòsit acumulador. 

7,10  m2

10,90 m2

24,50 m2

11,75 m2

21,15 m2

10,35 m2

16,50 
m2

14,00 m2

A A

Figura 13-4:. Esquema de calefacció directa 
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La figura 14-5 mostra la secció AA (cotes en mm) esquemàticament de les canonades d’aigua 

d’impulsió i retorn del radiador, el dipòsit acumulador i el tub de la sortida de fums cap a 

l’exterior de la estufa de pellets. Les canonades tenen un diàmetre de ¾ ‘’, són de coure, 

resistents a la temperatura i pressió de treball, versàtils i adequades pel consum humà, ja que 

no canvien la potabilitat de l’aigua tal com indica la norma UNE-EN 10312. El tub dels fums 

de la caldera té dos trams, l’interior metàl·lica i l’exterior d’acer inoxidable. 

250

150

Sortida fums
metàl·lica 

Ø80 mm

Sortida fums
acer inoxidable 

Ø80 mm

Tubs coure ¾  
Temperatura impulsió: 60ºC
Temperatura retorn: 50ºC

Vàlvula Jaga H
Capçal termòstatic 

Radiador Jaga Strada 
STRW.06514011

 

Figura 13-5:. Esquema secció AA, Instal·lació hidràulica entre radiador, estufa i dipòsit acumulador 

13.3. Instal·lació hidràulica de calefacció i ACS 

La instal·lació hidràulica tindrà dos funcionalitats, escalfar l’aigua del radiador de l’habitació 4 

i escalfar l’aigua calenta sanitària. Per dur a terme aquesta instal·lació es tindrà en compte la 

estufa de pellets que s’ha introduït en l’apartat 14.2.2. 

La instal·lació actual té un escalfador d’aigua a butà amb les següents característiques: 

 

 

 

 

 

Marca Junkers 

Model WRB 11 

Qn [kW] 21,80 

Qmin [kW] 8,10 

Pn [kW] 19,20 

Pmin [kW] 7,00 

Taula 13-8:. Característiques escalfador d’aigua de butà 
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L’escalfador de butà actual passarà a ser el backup en els dies de manteniment o en cas de 

fallida de l’estufa de pellets, i aquesta serà l’escalfador d’aigua principal durant tot l’any. Cal 

detallar, que en les instal·lacions de biomassa d’ACS i calefacció, el dipòsit acumulador se 

situa en paral·lel a la distribució de la calefacció i té prioritat sobre aquest. En tractar-se d’una 

instal·lació domèstica, la inèrcia no és important, ja que la quantitat de biomassa que pot 

quedar en combustió un cop tallada la demanda és baixa . A més, per tal d’evitar 

condensacions dins de la caldera, s’instal·la una vàlvula al retorn amb l’objectiu que el fluid 

caloportador no entri per sobre dels 60 – 65 ºC. 

Figura 13-6:. Esquema de la instal·lació hidràulica 
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14. Instal·lació elèctrica fotovoltaica 

La proposta elèctrica d’aquest treball és un sistema autònom on funcioni completament 

independent a la xarxa elèctrica ja que els consums grans es faran a primera hora del matí i 

a última hora del dia, quan la radiació solar és mínima. Com ja s’ha comentat, el disseny 

plantejat és un sistema aïllat domèstic, el qual es necessita un acumulador d’energia 

(bateries), precisarà d’una regulador / inversor i les plaques fotovoltaiques, principalment. No 

obstant això també són necessaris elements per cablejar, l’estructura suport dels panells i les 

proteccions elèctriques de la instal·lació. El dimensionament del mateix s’ha realitzat perquè 

sigui capaç en estacions de baixa radiació solar emmagatzemar energia per 3 dies 

d’autonomia, sempre així evitant talls de subministrament elèctric. Això implica un 

sobredimensionament excessiu en estacions d’alta radiació solar on es desconnectaran 

panells i es farà manteniment preventiu per allargar la vida útil de la instal·lació. 

14.1. Demanda elèctrica  

S’ha creat el perfil de consums elèctric de la casa. El disseny del sistema s’ha confeccionat 

per ser capaç de subministrar l’energia necessària en un dels dies més desfavorables de l’any. 

Per considerar aquest dia, s’ha tingut en compte que el consum més gran serà a l’hivern, ja 

que la climatologia ajuda a passar més hores a casa i on el recurs solar és inferior. 

La taula 15-1 mostra els consums aproximats tinguts en compte. 

Electrodomèstic 
Potència 

[W] 
Temps 
[h/dia] 

Energia anual 
[kWh] 

Energia 
mensual [kWh] 

Energia diària 
[kWh] 

Televisió saló 34 6,00 74 6,324 0,204 

Televisió cuina 22 3,00 24 2,046 0,066 

Televisió hab. (x4) 88 1,00 32 2,728 0,088 

Rentadora 2200 0,21 170 14,438 0,466 

Assecadora 2300 0,60 504 42,780 1,380 

Nevera 120 6,69 293 24,885 0,803 

Forn 800 0,10 29 2,480 0,080 

Vitroceràmica 2200 0,40 321 27,280 0,880 

Campana extractora 554 0,47 96 8,128 0,262 

Microones 800 0,75 219 18,600 0,600 

Rentavaixelles 1850 0,43 289 24,545 0,792 

Bombetes (x19) 380 2,00 277 23,560 0,760 

Bany radiador tovalloles 750 0,10 27 2,325 0,075 

Estufa de pellets 50 12,00 219 18,600 0,600 

 6.049  2.575,245 218,719 7,055 

Taula 14-1:. Llistat de consums elèctrics 
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Cal notar que hi ha consums anuals extrets del catàleg directament i les hores diàries 

d’utilització té en compte el factor de simultaneïtat (cas de les bombetes), i que no s’utilitza a 

potència nominal contínuament (vitroceràmica). 

Amb aquest perfil, s’ha considerat un consum diari de 7.055 Wh. 

14.2. Recurs solar 

L’avaluació del recurs solar s’ha dut a terme amb les dades de ADRASE (Acceso Datos 

RAdiacón Solar España). Segons aquesta base de dades s’ha extret les HSP (Hores Solars 

Pic) per una latitud de 41º, longitud -3º i una inclinació respecte el terra de 0º. 

Radiació solar horària 
(HSP) 

Gener 1,9 

Febrer 2,9 

Març 4,6 

Abril 5,4 

Maig 6,3 

Juny 7,4 

Juliol 7,5 

Agost 6,5 

Setembre 4,9 

Octubre 3,3 

Novembre 2,1 

Desembre 1,7 

Any 4,20 

Taula 14-2:. Radiació solar horària a les coordenades de l’emplaçament i inclinació 0º 

L’angle d’inclinació dels panells solars serà el de la coberta, 23º, per tant, aquestes HSP han 

de ser corregides pels següents factors de correcció segons el document Factor de 

corrección de K para superficies inclinades [10] de cleanenergy, donant el següent 

resultats. 
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Radiació solar 
horària (HSP) 

Factor correcció a 
latitud 41º i 20º 

Factor correcció a 
latitud 41º i 25º 

Radiació solar 
corregida factor k 

Gener 1,9 1,26 1,31 2,44 

Febrer 2,9 1,21 1,24 3,55 

Març 4,6 1,15 1,17 5,34 

Abril 5,4 1,08 1,09 5,86 

Maig 6,3 1,04 1,03 6,52 

Juny 7,4 1,02 1,01 7,51 

Juliol 7,5 1,04 1,03 7,76 

Agost 6,5 1,09 1,1 7,12 

Setembre 4,9 1,17 1,2 5,81 

Octubre 3,3 1,27 1,32 4,27 

Novembre 2,1 1,33 1,39 2,86 

Desembre 1,7 1,31 1,37 2,28 

Any 4,20     5,11 

Taula 14-3:. Radiació solar horària a les coordenades de l’emplaçament i inclinació 20º i 25º 

Amb les taules 15-2 i 15-3 es pot deduir que el mes més desfavorable en quan a recurs solar 

és desembre. Serà el mes de referència per fer el dimensionament del sistema fotovoltaic. 

14.3. Instal·lació fotovoltaica 

Per començar es necessari calcular l’energia total E que ha de proporcionar les bateries i el 

camp fotovoltaic en base a l’energia total teòrica de l’apartat 15.1 i el factor global de rendiment 

de la instal·lació R. L’energia E ve donada per la expressió (14.1). 

E = ET/R       (14.1) 

El factor global de rendiment ve donat per l’expressió (14.2). 

R = (1-kb-kc-kv)(1-kaN/pd)     (14.2) 

On: 

kb: Coeficient de pèrdues de les bateries 

kc: Coeficient de pèrdues de l’inversor 

kv: Coeficient d’altres pèrdues 

ka: Coeficient d’auto descàrrega 
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N: Nombre de dies d’autonomia 

pd: Profunditat de descàrrega de la bateria 

Pel sistema proposat, kb representa les pèrdues per efecte Joule de les bateries, atès que el 

sistema projecte no són previsible descàrregues ràpides i intenses es decideix donar un valor 

de 0,05. 

Per calcular la ka té en compte, segons dades del fabricant, que la bateria tendeix a 

descarregar-se un 50% en 280 dies. ka = 0,50/280 = 0,0018. 

Per a inversors d’ona sinusoïdal es recomana un valor de kc de 0,07, segons fabricant. 

Es desconeixen les pèrdues per cablejat i les pèrdues de cada càrrega, s’agafa un valor 

recomanat de 0,1. 

Amb 3 dies d’autonomia per l’emplaçament i una profunditat de descàrrega del pd=70% es 

calcula la R. 

R = (1 – 0,05 – 0,07 – 0,1)·(1 –  (0,0018·3) / 0,7) = 0,7740 (14.3) 

Energia = 7.055 / 0,7740 = 9.115 Wh (14.4) 

14.3.1. Dimensionament acumulador 

Per dimensionar l’acumulador primerament es troba la capacitat útil màxima Cu amb base de 

l’energia total necessària diària E i els dies d’autonomia N. 

Cu = EN = 9115 · 3 = 27.346 Wh     (14.5) 

Amb la tensió del sistema, 48 V, és possible obtenir la capacitat en Ah de la següent manera. 

Cu = Cu / U = 570 Ah  (14.6) 

La capacitat nominal assignada pel fabricant serà igual al quocient entre Cu i la profunditat 

màxima de descàrrega admissible pd. 

Cu = Cu / pd = 570 / 0,7 = 814 Ah (14.7) 

S’ha escollit el model Enersol T1000 NVTS021000WC0FA amb un voltatge de 24 V, una 

capacitat de 1150 Ah i una profunditat de descàrrega de 0,7. D’aquest model de bateria, es 
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necessiten 2 amb sèrie. 

14.3.2. Dimensionament camp fotovoltaic 

El valor de l’energia E, és l’energia en els borns de la bateria, la qual té origen en els panells 

solars. No obstant això, entre aquests dos elements es troba el regulador de carga que dissipa 

energia en forma de calor o bé talla el subministrament durant certs períodes de temps segons 

el nivell de càrrega de les bateries. Degut aquest comportament és molt difícil predir les 

pèrdues del regulador, s’ha decidit suposar un 10% de pèrdues en funcionament permanent. 

Per tant, l’energia Ep 

Ep = E / kr = 9115 / 0,90 = 10.128 Wh     (14.8) 

Amb el fi d’establir la configuració del camp solar, és de gran utilitat el concepte introduït en 

l’apartat 15.2 d’hores de sol pic, considerant el més desfavorable 2,28. 

Considerant els panells solars monocristal·lins Atersa de potència pic (Pp) 315 W i 24 V, s’ha 

determinat el seu nombre amb la següent expressió  

Npanells = Ep / (Pp · HSP) = 10.128 / (315·2,28) = 14,1   (14.9) 

L’immediatament superior parell és el 16, així que la configuració quedarà de la següent 

manera, 

Nsèrie = 48 / 24 = 2        (14.10) 

Nparal·lel = 14 / 2 = 7        (14.11) 

14.3.3. Dimensionament regulador i inversor 

En el dimensionament del regulador s’ha de tenir un marge de seguretat tal que entre la 

potència màxima produïda pel camp fotovoltaic i la potència del regulador hi hagi un marge 

del 10% aproximadament. Per tant, 

Isc (panell) = 9A 

Iregulador = Isc · Np·(1+0,1) = 9·7·(1+0.1) = 70,29 A      (14.12) 

P regulador = 14·315 = 4410 W        (14.13) 

Amb aquestes característiques s’ha escollit el regulador juntament amb l’inversor QUADRO 

amb les següent característiques 48V 80A 5000W. 
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14.3.4. Selecció dels conductors 

La instal·lació projectada té tres tipus de conductors en funció de la intensitat, voltatge i 

longitud de cada conductor. El primer tipus de cable és la connexió de cada panell solar fins 

a la caixa de connexió. Aquesta caixa de connexió té com entrada tots els cables provinents 

de cada panell solar i com a sortida un únic cable cap al regulador / inversor, d’aquesta manera 

s’estalvia cable. El segons tipus de cable, és que surt de la caixa de connexions i arriba al 

regulador / inversor. I el tercer tipus, va des del regulador / inversor a les bateries. Les 

connexions als terminals de consums no es dimensionaran ja que aquesta xarxa ja està 

implantada. 

En la figura 15-1 es mostra un esquema representatiu de la instal·lació solar proposta on es 

diferencien clarament les 3 línies que calen dimensionar per tal de que la instal·lació no pateixi 

sobreintensitats i caigudes de tensió més grans que les que marca la normativa elèctrica 

vigent segons la Guía para el cálculo de las caídas de tensión [11], explicitada a la taula 15-4. 

Regulador 
Inversor

Bateries

Caixa de connexions

Consums corrent 
altern

Camp solar

L1

L2

L3

Figura 14-1:. Esquema de la instal·lació fotovoltaica 
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Subsistema Caiguda tensió màxima Caiguda tensió recomanada 

Panells - regulador 3% 1% 

Regulador - Bateries 1% 0,5% 

Taula 14-4:. Exigència elèctrica de baixa tensió. Criteri de la caiguda de tensió màxima. 

L1 

I = 9A ; V = 48 V; ΔV = 0,01·48 = 0,48V; L = 7 m (el més llarg) 

Resistivitat coure a 20ºC; γ = 58 m/Ω·mm2 

S = 2·L·I / γ· ΔV = (2·7·9) / (58·0,48) = 4,5 mm2      (14.14) 

Secció comercial (Taula 15-6): 6 mm2 

La normativa elèctrica de baixa tensió vigent exigeix el compliment del criteri de la temperatura 

de servei permanent i el criteri de la temperatura a intensitat de curtcircuit, seguint la Norma 

UNE 20-460-90 que s’explicita en la taula 15-5 on s’indica per cada tipus d’aïllament de cable, 

les temperatures màximes admissibles. 

 

 T màx. servei T màx. Curtcircuit (5s màxim) 

PVC 70 160 

XLPE / EPR 85 220 

Taula 14-5:. Exigència elèctrica de baixa tensió. Criteri de intensitats màximes de servei i de curtcircuit 

Per calcular la temperatura del conductor s’utilitzarà la següent expressió, 

T = To + (Tmàx – To) · (I / Imàx)2       (14.15) 

To: Temperatura ambient. Per cables enterrats, 20ºC i per cables a l’aire, 40ºC. 

Tmàx: Depèn del tipus d’aïllament del cable. 

I: Intensitat prevista pel conductor. 

Imàx: Intensitat màxima admissible pel conductor segons tipus d’instal·lació. Norma UNE 20-

460-90. Taula 15-6. 
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Taula 14-6:. Intensitat màxima admissible pel conductor segons instal·lació. 

To = 40ºC ; Tmàx = 70ºC; I = 9A ; Imàx = 37A (tipus C, 2xPVC) 

Segons fórmula 14.15, T = 40 + (70-40)·(9/37)2 = 41,78 ºC 

Criteri de la intensitat de curtcircuit marcat per la normativa UNE 20-460-90. La corrent de 

curtcircuit escalfa per efecte Joule els conductors pels quals circula, provocant altes 

temperatures. És necessari que el conductor tingui una secció suficient per suportar aquestes 

temperatures i no assoleixi el límit tèrmic de l’aïllament dins d’un interval de temps que 

correspon a la actuació automàtica dels dispositius de seguretat contra curtcircuits. Per 
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calcular la intensitat de curtcircuit s’utilitza l’expressió, 

Icc = K·S / arrel(t)         (14.16) 

K: Constant que depèn del material del conductor i l’aïllament. Taula 15-7. 

Aïllant / conductor K 

PVC / Cu 115 

PVC / Al 74 

XLPE / Cu 135 

XLPE / Al 87 

Taula 14-7:. Constant equació intensitat de curtcircuit en funció del conductor i aïllant 

t: temps en segons (t = 5s) 

S: Secció del conductor 

Segons equació 14.16, Icc = 115·6 / arrel(5) = 308,6 A 

L2, mateixa sistemàtica que L1 amb les equacions 14.14, 14.15 i 14.16. 

I = 63 A ; V = 48 V; ΔV = 0,01·48 = 0,48V; L = 14 m 

S = 2·L·I / γ· ΔV = (2·14·63) / (58·0,48) = 64,3 mm2 

Secció comercial (Taula 15-6): 70 mm2 

To = 40ºC ; Tmàx = 70ºC; I = 72A ; Imàx = 171A (tipus C, 2xPVC) 

T = 40 + (70-40)·(72/171)2 = 45,32 ºC 

Icc = 115·70 / arrel(5) = 3600 A 

 

L3, mateixa sistemàtica que L1 amb les equacions 14.14, 14.15 i 14.16. 

I = 63 A ; V = 48 V; ΔV = 0,005·48 = 0,24V; L = 3 m 

S = 2·L·I / γ· ΔV = (2·3·63) / (58·0,24) =  27,5 mm2 

Secció comercial (Taula 15-6): 35 mm2 

To = 40ºC ; Tmàx = 70ºC; I = 72A ; Imàx = 110A (tipus C, 2xPVC) 

T = 40 + (70-40)·(72/110)2 = 52,85 ºC 
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Icc = 115·35 / arrel(5) = 1800 A 

14.3.5. Especificacions tècniques i preus 

Els següents aparells i materials compleixen les especificacions tècniques calculades 

anteriorment amb la quantitat necessària i el seu preu unitari segons les marques establertes. 

Referència Preu unitari *sense IVA Unitats 

Panel Solar  Monocrist Atersa  282,44 € 14 

QUADRO 48V 80A 5000W  700,82 € 1 

TUDOR ENERSOL-T 24V 1150Ah   2.977,30 € 2 

Repartidor 100A  41,67 € 1 

Caixa estanca   6,23 € 1 

Connector PV   6,44 € 14 

Cable unipolar Ø6 (6x2 m)   0,71 € 120 

Cable unipolar Ø70 (10x2 m)   7,18 € 28 

Cable unipolar Ø35 (3x2 m)   3,64 € 6 

Suport plaques KHT915  146,00 € 2 

Taula 14-8:. Preus i unitats dels components de la instal·lació solar fotovoltaica. Font: Autosolar 
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15.  Pressupost de realització del projecte 

El pressupost de la realització del projecte es pot dividir en dos, els recursos humans tant el 

director i l’autor del mateix i els recursos materials i immaterials emprats. 

15.1. Despesa dels recursos humans 

En la següent taula es recullen les despeses dels recursos humans emprats involucrats en el 

projecte. La duració del mateix ha estat de 6 mesos aproximadament. 

 

Descripció Unitats [h] Preu [€/h] Despesa [€] 

1 enginyer junior 360 10 3.600,00 € 

Despeses S.S enginyer jr. (7%)   252,00 € 

1 enginyer sènior 15 30 450,00 € 

Despeses S.S enginyer sr. (33%)   148,50 € 

TOTAL   4.450,50 € 

Taula 15-1:. Pressupost detallat dels recursos humans 

15.2. Despesa dels recursos materials i immaterials 

La taula 15-2 detalla el pressupost dels materials emprats i les llicència utilitzades per dur a 

terme el projecte. 

 

Descripció 
Cost 

inicial [€] 

Horitzó 
d'amortització 

[anys] 

Amortització 
anual 

[€/anys] 

Unitats 
[anys] 

Amortització 
acumulada [€] 

Hardware      

Ordinador portàtil 800 5 160 0,5 80,00 € 

Material oficina     20,00 € 

Impressions     80,00 € 

Software      

Llicència CE3X Versió gratuïta de l'estat -   € 

Llicència Microsoft Office 149 1 149 0,5 74,50 € 

TOTAL     254,50 € 

Taula 15-2:. Pressupost detallat dels recursos materials i immaterials 



Pág. 80 Memòria 

15.3. Pressupost total de la realització del projecte 

En aquest apartat es mostra el cost total de la realització del projecte sense tenir en compte 

l’execució del mateix. Aquesta despesa és la suma del cost dels recursos humans i el cost del 

recursos materials i immaterials. 

Descripció Despesa 

Cost recursos humans 4.450,50 € 

Cost recursos materials 254,50 € 

TOTAL 4.705,00 € 

Taula 15-3:. Pressupost total realització del projecte 
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16. Pressupost d’execució del projecte 

En aquest apartat es recull el pressupost de cada una de les millores realitzades durant el 

projecte. 

La inversió calculada en aquest apartat té com objectiu un estudi de rendibilitat diferencial 

respecte la situació actual, és a dir, amb una calefacció compartida entre biomassa i elèctrica, 

una instal·lació de ACS de gas butà i una instal·lació elèctrica de la xarxa nacional. 

Cal destacar, que les marques comercials dels aparells que surten en aquest projecte són a 

títol orientatiu, a l’hora de projectar el treball s’hauria de tenir aspectes com garanties i qualitat 

de les marques. 

16.1. Millores d’aïllament 

En aquest apartat es detallarà el pressupost de les millores realitzades en l’envolupant de 

l’edifici per tal de disminuir la demanda tèrmica. Com ja s’ha especificat en l’apartat 13, 

aquestes despeses són el canvi de les finestres i l’aïllament de la partició superior entre la 

planta segona i l’espai no habitable de la planta tercera.  

 

Finestres 4.167,90 € 

Finestra menjador  697,93 € 

Finestra bany 439,98 € 

Finestra cuina 457,61 € 

Finestra habitació 1 697,93 € 

Finestra habitació 2 697,93 € 

Finestra habitació 3 697,93 € 

Finestra habitació 4 697,93€ 

Descompte fabricant -131,62 € 

Aïllament partició superior 929,01 € 

Llana mineral 174,20 € 

Tarima flotant  754,81 € 

MATERIAL  5.096,91 € 

MÀ OBRA 300,00 € 

TOTAL 5.396,91 € 

IVA [+21%] 1.133,35 € 

TOTAL 6.530,27 € 

Taula 16-1:. Pressupost finestres i aïllament partició superior 
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16.2. Instal·lació de calefacció i agua calenta sanitària 

De una forma detallada es mostra tots els elements que calen per la projecció de la instal·lació 

de calefacció i aigua calenta sanitària, diferenciada pels diversos aparells emprats per cada 

instal·lació. La mà d’obra s’ha aproximat el cost per desconeixement. 

Estufa llenya 2.029,32 € 

Inserible Dovre Vista600C  1.561,98 € 

Tub sortida fums   135,00 € 

Tub canalitzacions   189,00 € 

Colze 90ºC   28,00 € 

Brida de subjecció   12,00 € 

Adaptador cercle - rectangular   58,72 € 

Reixa   44,62 € 

Estufa pellets 3.380,37 € 

Estufa Lasian Sigma  3.099,17 € 

Connexió en T   28,23 € 

Tub recte L = 250 mm   22,96 € 

Tub recte L = 1500 mm  57,94 € 

Colze 90º   41,97 € 

Tub recte L = 1000 mm   40,40 € 

Plafó   5,83 € 

Tub recte inoxidable L = 250 mm   9,19 € 

Sombrete Italia   57,17 € 

Brida de subjecció (x2)   17,50 € 

Acumulador 880,99 € 

Dipòsit acumulador   880,99 € 

Radiador 371,65 € 

Radiador   284,96 € 

Set103 d’instal·lació   58,43 € 

Capçal termòstatic   28,26 € 

Tubs de coure i vàlvules 180,00 € 

Tubs de coure i vàlvules 180,00 € 

MATERIAL 6.842,34 € 

MÀ OBRA 500,00 € 

TOTAL 7.342,34 € 

IVA [+21%] 1.541,89 € 

TOTAL 8.884,23 € 
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Taula 16-2:. Pressupost instal·lació de calefacció 

16.3. Instal·lació elèctrica fotovoltaica 

Es detalla el cost de cada element de la instal·lació fotovoltaica dissenyada. El cost de la mà 

d’obra de muntatge s’ha estimat d’un 1% del cost material. 

 

Panell Solars                           3.954,16 €  

Panel Solar  Monocristal·lí Atersa                           3.954,16 €  

Inversor / Regulador                           700,82 €  

QUADRO 48V 80A 5000W                           700,82 €  

Acumulador                       5.954,60 €  

TUDOR ENERSOL-T 24V 1150Ah                       5.954,60 €  

Connexions                           138,06 €  

Repartidor 100A                             41,67 €  

Caixa estanca                               6,23 €  

Connector PV                           90,16 €  

Cablejat                           308,25 €  

Cable unipolar Ø6                             85,29 €  

Cable unipolar Ø70                           201,09 €  

Cable unipolar Ø35                             21,87 €  

Suport                           292,00 €  

Suport plaques KHT915                           292,00 €  

MATERIAL                     11.347,89 €  

MÀ OBRA                       1.134,79 €  

TOTAL                     12.482,68 €  

IVA [+21%]                       2.621,36 €  

TOTAL                     15.104,04 €  

Taula 16-3:. Pressupost instal·lació solar fotovoltaica 

16.4. Pressupost total d’execució del projecte 

Millores aïllament 5.396,91 €  

Instal·lació de calefacció i aigua calenta sanitària 7.342,34 € 

Instal·lació solar fotovoltaica 12.482,68 € 

TOTAL 25.221,70 € 

IVA [+21%] 5.296,60 € 

TOTAL 30.518,53 € 

Taula 16-4:. Pressupost total de projecció 
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17. Estudi rendibilitat diferencial

El present apartat té com a objectiu realitzar un estudi de rendibilitat diferencial o comparativa 

amb respecte la despesa energètica actual. Per tant, l’estudi es durà a terme amb els elements 

diferencials entre situacions. 

Detallar que l’estudi de rendibilitat es farà per cada una de les inversions fetes per separat, i 

no en el global del projecte. D’aquesta manera, la presa de decisions de dur a terme la 

projecció del mateix serà més senzilla i possiblement parcial.  

17.1. Aspectes generals 

17.1.1. Indicadors de rendibilitat 

Per realitzar l’estudi de rendibilitat, se seguiran els tres indicadors més comuns. El VAN (Valor 

Actual Net) amb el fi d’obtenir el benefici al llarg dels 25 anys de la vida útil de la instal·lació. 

LA TIR (Taxa Interna de retorn) que mesura la rendibilitat al venciment d’una inversió en forma 

de taxa anual. I finalment, el payback o període de retorn que calcula el temps en que es 

recupera la inversió realitzada. 

17.1.2. Preu combustibles 

El mercat de la biomassa domèstica encara no té un seguiment exhaustiu i per trobar l’índex 

de preus de la biomassa domèstica al territori nacional es realitza una enquesta trimestralment 

a les empreses presents en la distribució del pellet a client final. Segons les dades publicades 

per l’IDAE [12] a gener 2018, el preu mig de la llenya és de 126,35 €/tona i 109,17 €/tona el 

preu del pellet, se suposarà un augment del 1% anual. 

El preu del butà, segons l’informe de Precios Energéticos: Combustible y carburantes [13] del 

19 de desembre de 2017 de l’IDAE, és de 14,23 € la bombona de 12,5 kg i ha patit un 

increment del 2,16% respecte el mateix període de l’any anterior. 

17.1.3. Preu electricitat 

Un aspecte general i de gran importància en aquest apartat serà el preu de la electricitat, 

doncs dependrà directament la viabilitat del projecte del mateix. El mercat nacional de la 

energia és molt complex i per tant, el comportament del preu de la electricitat conseqüentment 

també ho serà, impactant directament sobre ell la discrepància horària i el modo mix de 



Eficiència energètica en una casa rural unifamiliar  Pág. 85 

 

producció de l’energia primària. 

El cost de la electricitat té tres components. Per una part el terme fix que aplica sobre la 

potència contractada, aquest terme alhora té dos termes, el peatge d’accés i la facturació per 

marge comercial fix. El segon component és el terme sobre l’energia consumida, que també 

té dues components, el peatge d’accés i la facturació pel cost de l’energia. Finalment, són 

altres conceptes com impostos i lloguer dels aparells elèctrics. 

Per fer l’estimació del preu i la seva evolució s’han agafat les tarifes de 3 factures comercials 

dels anys 2015, 2016 i 2017. Els resultats són els següents, 

 

Preu electricitat 12/2015 

Potència contractada [kW] 5,5 

Preu potència [€/kW·dia] 0,1148 

Peatge entrada [€/kW·any] 38,0434 

Marge comercial fix [€/kW·dia] 0,01064 

Preu energia [€/kWh] 0,144211 

Peatge accés [€/kWh] 0,04402 

Despesa energia [€/kWh] 0,10018 

Altres conceptes   

Abonament social -5,00% 

Impost a la electricitat 5,11270% 

Lloguer equips [€/dia] 0,01777 

IVA 21% 

Taula 17-1:. Càlcul preu electricitat a Espanya Desembre 2015. 

 

Preu electricitat 12/2016 

Potència contractada [kW] 5,5 

Preu potència [€/kW·dia] 0,11487 

Peatge entrada [€/kW·any] 38,0434 

Marge comercial fix [€/kW·dia] 0,01064 

Preu energia [€/kWh] 0,14421 

Peatge accés [€/kWh] 0,04402 

Despesa energia [€/kWh] 0,10018 

Altres conceptes   

Abonament social -5,00% 

Impost a la electricitat 5,1127% 

Lloguer equips [€/dia] 0,02661 

IVA 21% 

Taula 17-2:. Càlcul preu electricitat a Espanya Desembre 2016. 
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Preu electricitat 12/2017 

Potència contractada [kW] 5,5 

Preu potència [€/kW·dia] 0,13060 

Peatge entrada [€/kW·any] 38,0434 

Marge comercial fix [€/kW·dia] 0,02637 

Preu energia [€/kWh] 0,14974 

Peatge accés [€/kWh] 0,04402 

Despesa energia [€/kWh] 0,10572 

Altres conceptes 

Abonament social -5,00%

Impost a la electricitat 5,1127% 

Lloguer equips [€/dia] 0,02661 

IVA 21% 

Taula 17-3:. Càlcul preu electricitat a Espanya Desembre 2017. 

Les despeses d’electricitat estimant un consum de 2575,245 kWh anuals s’expliciten a 

continuació, 

2015 2016 2017 

Preu potència [€/kW·dia] 230,61 € 230,61 € 262,18 € 

Peatge entrada [€/kW·any] 209,24 € 209,24 € 209,24 € 

Marge comercial fix [€/kW·dia] 21,37 € 21,37 € 52,94 € 

Preu energia [€/kWh] 371,38 € 371,38 € 385,64 € 

Peatge accés [€/kWh] 113,38 € 113,38 € 113,38 € 

Despesa energia [€/kWh] 258,00 € 258,00 € 272,26 € 

Altres conceptes 5,63 € 8,85 € 8,79 € 

Abonament social -30,10 € -30,10 € -32,39 €

Impost a la electricitat 29,24 € 29,24 € 31,47 €

Lloguer equips [€/dia] 6,49 € 9,71 € 9,71 € 

IVA 127,60 € 128,28 € 137,89 € 

TOTAL 735,21 € 739,12 € 794,50 € 

Variació - 0,53% 6,97% 

Taula 17-4:. Comparativa de preus de l’electricitat durant aquest 3 anys 

Amb els resultats obtinguts, aproximarem un augment en la despesa de l’electricitat anual del 

5%, ja que no es pot garantir un augment del 7% com l’últim any ni un 0,53% com la variació 

entre 2015 i 2016. El 5% és un valor coherent per a la realització del càlcul i que pot ser una 

bona previsió de pujada anual mitjana en els propers anys.  
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17.2. Càlcul del cost anual actual 

17.2.1. Cost associat a la calefacció i ACS 

La situació actual de calefacció és precària ja que només consisteix en una xemeneia oberta 

en la zona cuina-menjador, tota la resta es suposarà una calefacció elèctrica perquè és la 

situació de menor inversió. 

Suposicions pel càlcul de la demanda tèrmica de calefacció, 8h/dia, 150 dies/any amb un 

coeficient d’intermitència de 0,85. 

 

Demanda anual calefacció [kWh] 

Planta baixa 

Bany Llenya 2.289 

Cuina-Menjador Llenya 2.888 

Rebedor Llenya 2.414 

Saló Electricitat 2.476 

Planta 1 

Hab1 Electricitat 2.063 

Hab2 Electricitat 2.631 

Hab3 Electricitat 2.060 

Hab4 Electricitat 2.980 

Passadís Electricitat 778 

   20.578 

Taula 17-5:.  Demanda anual de calefacció per planta i tipus de combustible 

Demanda calefacció estufa llenya: 7.591 kWh anuals 

Demanda calefacció elèctrica: 12.988 kWh anuals 

Suposicions per als càlculs de la demanda tèrmica d’aigua calenta sanitària, 6 persones, 30 

litres per persona i dia, 365 dies a l’any. Temperatura de la xarxa mitja de tot l’any és 10º. 

Demanda aigua calenta sanitària = 6·30·365·1,16·(60-10) = 3.811 kWh anuals 

Per tant, amb aquest càlculs, estufa de llenya 7.591 kWh, la calefacció elèctrica 12.988 kWh 

i la demanda d’aigua calenta amb caldera de butà 3.811 kWh. El rendiment d’una estufa de 

llenya oberta és aproximadament de 20%, per tant cal produir 37.953 kWh. La calefacció 

elèctrica té un consum de 12.988 kWh i la caldera de butà, amb un rendiment del 90%, s’ha 

de produir 4.234 kWh. 

Segons les últimes dades publicades per l’IDAE dels poder calorífics, per a la llenya sense 

especificar tipus 3,92 kWh/kg i pel butà 12,44 kWh/kg. Amb aquestes dades s’obté la quantitat 

de cada combustible a utilitzar anualment, 
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Quantitat llenya = 37.953 / 3,92 = 9.682 kg anuals 

Quantitat butà = 4.234 / 12,44 = 341 kg anuals, 12,5 kg per bombona, 28 bombones. 

Despesa llenya = 9.682 · (126,35/1000) = 1.223,30 € 

Despesa butà = 27,23 · 14,23 = 387,50 € 

Despesa electricitat = 2.678,52 € 

17.2.2. Cost associat a la instal·lació elèctrica 

La demanda elèctrica de tots els electrodomèstics, enllumenat i altres consums, tal i com es 

detallen en l’apartat 15.1 és de  2.575,245 kWh anuals. 

Considerant la tarifa de 2017 de l’apartat 17.1.3, la despesa de electricitat és 794,50 €. 

17.3. Càlcul del cost anual amb aïllament 

Demanda anual calefacció [kWh] 

Planta baixa 

Bany Llenya 1.736 

Cuina-Menjador Llenya 1.051 

Rebedor Llenya 2.414 

Saló Electricitat 2.477 

Planta 1 

Hab1 Electricitat 605 

Hab2 Electricitat 965 

Hab3 Electricitat 503 

Hab4 Electricitat 1.242 

Passadís Electricitat 450 

11.442 

Taula 17-6:. Demanda anual de calefacció per planta i tipus de combustible 

Demanda calefacció estufa llenya: 5.200,92 kWh anuals 

Demanda calefacció elèctrica: 6.241,39 kWh anuals 

Suposicions pels càlculs de la demanda tèrmica d’aigua calenta sanitària, 6 persones, 30 litres 

per persona i dia, 365 dies a l’any. Temperatura de la xarxa mitja de tot l’any és 10º. 

Demanda aigua calenta sanitària = 6·30·365·1,16·(60-10) = 3.811 kWh anuals 
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Per tant, amb aquests càlculs, estufa de llenya 5.200,92 kWh, la calefacció elèctrica 6.241,39 

kWh i la demanda d’aigua calenta amb caldera de butà 3.810,60 kWh. El rendiment d’una 

estufa de llenya oberta és aproximadament de 20%, per tant cal produir 26.004,59 kWh. La 

calefacció elèctrica té un consum de 6.241,39 kWh i la caldera de butà, amb un rendiment del 

90%, s’ha de produir 4.234 kWh. 

Segons les últimes dades publicades per l’IDAE dels poder calorífics, per a la llenya sense 

especificar tipus 3,92 kWh/kg i per al butà 12,44 kWh/kg. Amb aquestes dades s’obté la 

quantitat de cada combustible consumida anualment, 

Quantitat llenya = 25.105 / 3,92 = 6.633,82 kg anuals 

Quantitat butà = 4.234 / 12,44 = 340,35 kg anuals, 12,5 kg per bombona, 28 bombones. 

Despesa llenya = 6.633,82 · (126,35/1000) = 838,18 € 

Despesa butà = 27,23 · 14,23 = 387,50 € 

Despesa electricitat = 1.457,84 € 

17.4. Càlcul del cost anual amb aïllament i biomassa 

La taula 17-7 mostra, el càlcul de les càrregues tèrmiques amb les modificacions aplicades 

tant de l’aïllament com de l’aplicació de la instal·lació de biomassa. 

 

Demanda anual calefacció [kWh] 

Planta baixa 

Bany Llenya 1.736 

Cuina-Menjador Llenya 1.051 

Rebedor Llenya 2.414 

Saló Pellets 2.477 

Planta 1 

Hab1 Llenya 605 

Hab2 Llenya 965 

Hab3 Llenya 503 

Hab4 Pellets 1.242 

Passadís Pellets 450 

   11.442 

Taula 17-7:. Demanda anual de calefacció per planta i tipus de combustible 

Demanda calefacció estufa llenya: 7.274 kWh anuals 

Demanda calefacció estufa pellets: 4.168 kWh anuals 
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Demanda aigua calenta sanitària = 6·30·365·1,16·(60-10) = 3.811 kWh anuals 

Per tant, amb aquest càlculs, estufa de llenya 7.274 kWh i estufa de pellets 7.979 kWh. La 

producció de l’estufa de llenya amb un rendiment del 80%, ha de produir 9.092 kWh, i l’estufa 

de pellets amb un rendiment del 91%, ha de produir  8.768 kWh. 

Segons les últimes dades publicades per l’IDAE dels poder calorífics de la biomassa, per a la 

llenya sense especificar tipus 3,92 kWh/kg i per al pellet general 4,57 kWh/kg. Amb aquestes 

dades s’obté la quantitat de cada combustible a utilitzar anualment, 

Quantitat llenya = 9092 / 3,92 = 2.319,63 kg anuals 

Quantitat pellet = 8768 / 4,57 = 1.918,52 kg anuals 

Despesa llenya = 2.319,63 · (126,35/1000) = 293,09 € 

Despesa pellets = 1.918,52 · (109,17/1000) = 209,44 € 

Cost manteniment aparells de biomassa 

Un cost associat a aquests aparells és el manteniment anual, per allargar la vida útil de 

l’aparell i perquè funcioni a ple rendiment. Aquest manteniment consisteix en revisar la cambra 

de combustió, observació de la no aparició d’òxid, que el gresol estigui en bon estat i assegurar 

que els cordons d’estanqueïtat de la porta no estiguin desgastats. Comprovació i neteja dels 

bescanviadors de calor. Desconnexió de la T de sortida de fums i neteja dels conductes. 

Revisió del sistema d’alimentació del pellet a l’estufa. Això té un cost anual aproximadament 

de 110 €. 

L’estufa de llenya té un manteniment menys agressiu ja que el seu funcionament és més 

senzill que la caldera de pellets. El més important es assegurar que no entra aire per la porta, 

ja que comportaria un augment incontrolat del consum. Una revisió cada 2 anys de 50 €. 

17.5. Càlcul del cost anual amb energia solar fotovoltaica 

No existeix un cost energètic associat a aquest escenari, cal tenir en compte la gran inversió 

que representa i el cost de manteniment de la instal·lació. S’ha establert un pla de 

manteniment anual amb una despesa de 105 €. Una vida útil de la instal·lació de 20 - 25 anys. 
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17.6. VAN, TIR i payback 

En aquest apartat es detalla un dels aspectes decisius a l’hora de dur a terme un projecte i 

veure la viabilitat del mateix. L’estudi econòmic del projecte consisteix en calcular el VAN, la 

TIR i el període de retorn de la inversió. La taula 17-8 mostra un resum de les despeses 

calculades anteriorment. 

 Actualitat Aïllament Biomassa Solar 

Despesa llenya  1.223,30 838,18 293,09 0,00 

Despesa pellet 0,00 0,00 209,44 0,00 

Despesa butà 387,50 387,50 0,00 0,00 

Despesa electricitat calefacció 2.678,52 1.457,84 0,00 0,00 

Despesa electricitat altres consums 794,50 0,00 0,00 0,00 

Manteniment 0,00 0,00 135,00 105,00 

Inversió   6.530,26 8.884,23 15.104,04 

Taula 17-8:. Comparativa de costos en cada solució 

I tal com s’ha justificat anteriorment, la pujada anual de la electricitat serà un 5%, del butà un 

2% i de la biomassa un 1%. Amb aquestes dades es calculen els paràmetres financers 

exposats anteriorment. Pel càlcul del VAN, s’ha considerat una tassa interès d’1%. 

17.6.1. Millores d’aïllament 

FINESTRES I AÏLLAMENT 0 1 2 3 4 5 

Inversió -6.530,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Estalvi diferencial - 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80 

Cash flow -6.530,26 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80 

Cash flow acumulat -6.530,26 -4.924,46 -3.318,66 -1.712,86 -107,06 1.498,74 

 

FINESTRES I AÏLLAMENT 6 7 8 9 10 11 

Inversió 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Estalvi diferencial 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80 

Cash flow 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80 

Cash flow acumulat 3.104,54 4.710,34 6.316,14 7.921,94 9.527,73 11.133,53 

 

FINESTRES I AÏLLAMENT 12 13 14 15 16 17 

Inversió 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Estalvi diferencial 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80 

Cash flow 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80 

Cash flow acumulat 12.739,33 14.345,13 15.950,93 17.556,73 19.162,53 20.768,33 
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FINESTRES I AÏLLAMENT 18 19 20 21 22 23 

Inversió 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Estalvi diferencial 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80 

Cash flow 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80 

Cash flow acumulat 22.374,13 23.979,93 25.585,73 27.191,53 28.797,33 30.403,13 

FINESTRES I AÏLLAMENT 24 25 

Inversió 0,00 0,00 

Estalvi diferencial 1.605,80 1.605,80 

Cash flow 1.605,80 1.605,80 

Cash flow acumulat 32.008,93 33.614,73 

VAN 28.549,02 € PAYBACK 5 anys 

TIR 24,49% 

17.6.2. Biomassa 

BIOMASSA 0 1 2 3 4 5 

Inversió -8.884,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Estalvi butà - 387,50 395,87 404,42 413,16 422,08 

Estalvi electricitat - 1.457,84 1.530,73 1.607,27 1.687,63 1.772,01 

Estalvi biomassa - 838,18 846,57 855,03 863,58 872,22 

Despesa biomassa - -502,53 -507,56 -512,63 -517,76 -522,93

Despesa manteniment - -135,00 -135,00 -135,00 -135,00 -135,00

Cash flow -8.884,23 2.045,99 2.130,61 2.219,09 2.311,61 2.408,38 

Cash flow acumulat -8.884,23 -6.838,24 -4.707,63 -2.488,54 -176,93 2.231,45 

BIOMASSA 6 7 8 9 10 11 

Inversió 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Estalvi butà 431,20 440,51 450,03 459,75 469,68 479,82 

Estalvi electricitat 1.860,61 1.953,64 2.051,33 2.153,89 2.261,59 2.374,67 

Estalvi biomassa 880,94 889,75 898,65 907,63 916,71 925,88 

Despesa biomassa -528,16 -533,45 -538,78 -544,17 -549,61 -555,11

Despesa manteniment -135,00 -135,00 -135,00 -135,00 -135,00 -135,00

Cash flow 2.509,59 2.615,46 2.726,22 2.842,10 2.963,36 3.090,26 

Cash flow acumulat 4.741,03 7.356,49 10.082,71 12.924,81 15.888,18 18.978,43 
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BIOMASSA 12 13 14 15 16 17 

Inversió 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Estalvi butà 490,19 500,77 511,59 522,64 533,93 545,46 

Estalvi electricitat 2.493,40 2.618,07 2.748,97 2.886,42 3.030,74 3.182,28 

Estalvi biomassa 935,13 944,49 953,93 963,47 973,11 982,84 

Despesa biomassa -560,66 -566,26 -571,93 -577,65 -583,42 -589,26 

Despesa manteniment -135,00 -135,00 -135,00 -135,00 -135,00 -135,00 

Cash flow 3.223,06 3.362,07 3.507,57 3.659,89 3.819,36 3.986,32 

Cash flow acumulat 22.201,50 25.563,57 29.071,14 32.731,02 36.550,38 40.536,70 

 

BIOMASSA 18 19 20 21 22 23 

Inversió 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Estalvi butà 557,24 569,28 581,58 594,14 606,97 620,08 

Estalvi electricitat 3.341,39 3.508,46 3.683,89 3.868,08 4.061,49 4.264,56 

Estalvi biomassa 992,66 1.002,59 1.012,62 1.022,74 1.032,97 1.043,30 

Despesa biomassa -595,15 -601,10 -607,11 -613,18 -619,31 -625,51 

Despesa manteniment -135,00 -135,00 -135,00 -135,00 -135,00 -135,00 

Cash flow 4.161,16 4.344,24 4.535,97 4.736,78 4.947,12 5.167,44 

Cash flow acumulat 44.697,86 49.042,10 53.578,07 58.314,85 63.261,97 68.429,41 

 

BIOMASSA 24 25 

Inversió 0,00 0,00 

Estalvi butà 633,48 647,16 

Estalvi electricitat 4.477,79 4.701,68 

Estalvi biomassa 1.053,73 1.064,27 

Despesa biomassa -631,76 -638,08 

Despesa manteniment -135,00 -135,00 

Cash flow 5.398,24 5.640,03 

Cash flow acumulat 73.827,64 79.467,67 

 

VAN 66.614,66 €  PAYBACK 5 anys 

TIR 27,07%    

17.6.3. Instal·lació solar 

SOLAR 0 1 2 3 4 5 

Inversió -15.104,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Estalvi diferencial - 794,50 834,22 875,93 919,73 965,72 

Manteniment - -105,00 -105,00 -105,00 -105,00 -105,00 

Cash flow -15.104,04 689,50 729,22 770,93 814,73 860,72 

Cash flow acumulat -15.104,04 -14.414,54 -13.685,32 -12.914,39 -12.099,66 -11.238,94 
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SOLAR 6 7 8 9 10 11 

Inversió 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 

Estalvi diferencial 1.014,00 1.064,70 1.117,94 1.173,83 1.232,53 1.294,15 

Manteniment -105,00 -105,00 -105,00 -105,00 -105,00 -105,00

Cash flow 909,00 959,70 1.012,94 1.068,83 -872,47 1.189,15 

Cash flow acumulat -10.329,94 -9.370,24 -8.357,30 -7.288,46 -8.160,94 -6.971,79

SOLAR 12 13 14 15 16 17 

Inversió 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Estalvi diferencial 1.358,86 1.426,80 1.498,14 1.573,05 1.651,70 1.734,29 

Manteniment -105,00 -105,00 -105,00 -105,00 -105,00 -105,00

Cash flow 1.253,86 1.321,80 1.393,14 1.468,05 1.546,70 1.629,29 

Cash flow acumulat -5.717,93 -4.396,12 -3.002,98 -1.534,93 11,77 1.641,06 

SOLAR 18 19 20 21 22 23 

Inversió 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 

Estalvi diferencial 1.821,00 1.912,05 2.007,65 2.108,04 2.213,44 2.324,11 

Manteniment -105,00 -105,00 -105,00 -105,00 -105,00 -105,00

Cash flow 1.716,00 1.807,05 -97,35 2.003,04 2.108,44 2.219,11 

Cash flow acumulat 3.357,06 5.164,11 5.066,77 7.069,81 9.178,25 11.397,36 

SOLAR 24 25 

Inversió 0,00 0,00 

Estalvi diferencial 2.440,32 2.562,33 

Manteniment -105,00 -105,00

Cash flow 2.335,32 2.457,33 

Cash flow acumulat 13.732,68 16.190,01 

VAN 11.603,59 € PAYBACK 16 anys 

TIR 5,18% 
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18. Impacte mediambiental i qualificació 

energètica 

L’impacte mediambiental és una factor de gran rellevància mundial i les directrius europees 

condueixen a la reducció dels gasos d’efecte hivernacle dràsticament, a més, l’objectiu 

principal d’aquest projecte es reducció del cost de calefacció i electricitat disminuint les 

emissions de CO2 el màxim possible. 

En l’apartat es detalla el càlcul de les emissions de CO2 i la qualificació energètica de cada 

situació proporcionada pel software CE3X oficialitzat per l’IDAE. Per al càlcul del CO2 emès 

es tenen en compte les següents consideracions, depenent el combustible emprat. 

18.1. Resultats teòrics simplificats 

Segons la Guía Rendimiento medio estacional de calefacción. Parte teórica [14] els factors de 

conversió d’energia a CO2 pels diferents combustibles són per la biomassa: 18 gCO2/kWht, 

butà (GLP): 254 gCO2/kWht, electricitat convencional peninsular: 331 gCO2/kWhe, i solar 

fotovoltaica: 0 gCO2/kWhe (es considera d’efecte negatiu amb un valor -331 gCO2/kWhe per 

efecte d’estalvi d’emissions). 

Amb aquestes dades, s’obté els resultats següents. 

kWh Actual Aïllament Biomassa Biomassa + Solar 

Butà 4.234,44 4.234,00 0,00 0,00 

Electricitat Calefacció 12.987,82 6.241,39 0,00 0,00 

Electricitat consums 2.575,25 2.575,25 2.575,25 2.575,25 

Biomassa 37.952,85 26.004,59 17.860,59 17.860,59 

TOTAL 57.750,37 39.055,23 20.435,83 20.435,83 

kWh / m2 306,69 207,41 108,53 108,53 

Taula 18-1:. Resum energia consumida anual per combustible i solució proposada 

kg CO2 Actual Aïllament Biomassa Biomassa + Solar 

Butà 1.075,55 1.075,44 0,00 0,00 

Electricitat Calefacció 4.298,97 2.065,90 0,00 0,00 

Electricitat consums 852,41 852,41 852,41 -852,41 

Biomassa 683,15 468,08 321,49 321,49 

TOTAL 6.910,08 4.461,82 1.173,90 0,00 (-530,92) 

Kg CO2 / m2 36,70 23,70 6,23 0,00 (-2,82) 

Taula 18-2:. Resum emissions de CO2 anuals per combustible i solució proposada 
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18.2. Resultats software CE3X 

S’ha realitzat la simulació amb el software CE3X, a continuació es mostren els resultats 

obtinguts per cada un dels escenaris i millores d’eficiència aplicades. 

18.2.1. Situació actual 

Figura 18-1:. Qualificació energètica segons CE3X situació actual 

18.2.2. Millora de les finestres 

Figura 18-2:. Qualificació energètica segons CE3X millora finestres i aïllament partició superior 



Eficiència energètica en una casa rural unifamiliar  Pág. 97 

 

18.2.3. Instal·lació de biomassa 

 

Figura 18-3:. Qualificació energètica segons CE3X amb finestres, aïllament i biomassa 

18.2.4. Instal·lació solar 

 

Figura 18-4:. Qualificació energètica segons CE3X amb finestres, aïllament, biomassa i energia solar 

18.3. Justificació discrepàncies 

Els valors absoluts de les mesures d’eficiència energètica discrepen, sempre mantenint una 

tendència similar. Aquestes discrepàncies són degudes a les simplificacions dels càlculs 

teòrics enfront els càlculs de l’eina de simulació que s’exposaran a continuació. 

Base de les dades climatològiques. El software realitza la simulació amb una base de dades 
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completa per tots els dies de l’any amb les temperatures mitges reals obtingudes a partir de 

l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET). Els càlculs teòrics han estat realitzats amb 

simplificacions de temperatures exterior i interior seguint les dades de projecte del document 

Guía Técnica de Condiciones Climáticas Exteriores de proyecto de l’IDAE per a la província 

de Sòria i el Reglamento Instalaciones Térmicas en los Edificios, mantenint aquesta dada 

constant per a la simplificació del càlcul de les càrregues tèrmiques de calefacció. 

Mètode de càlcul de l’índex d’emissions de CO2 per m2. El software calcula l’índex tenint en 

compte el percentatge de la demanda coberta per fonts renovables i amb un coeficient 

obtingut segons les instal·lacions de l’edifici i que relaciona la demanda energètica final amb 

les emissions de CO2. El càlcul simplificat es calcula a partir de la demanda de cada 

combustible, les emissions obtingudes i dividint per la superfície total de l’immoble. 

Rendiments estacionaris. El software de simulació CE3X fa una estimació del rendiment 

estacional de cada màquina de calefacció mentre que en el càlcul teòric només s’ha 

considerat el rendiment de l’aparell de calefacció en qüestió sent més alt que l’estacional. 

Sempre el rendiment estacional es inferior al rendiment de l’aparell, conseqüentment l’energia 

produïda serà superior en el CE3X. 
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Conclusions 

Durant el present projecte la finalitat del mateix ha estat desenvolupar les instal·lacions 

necessàries per obtenir una qualificació d’eficiència energètica alta amb un pressupost acurat 

i al mateix temps s’ha aconseguit reduir la demanda energètica i les emissions de CO2. 

El projecte ha provat que sí és possible assolir una qualificació d’eficiència energètica màxima 

dissenyant unes instal·lacions tèrmiques i elèctriques eficients amb un bon aïllament tèrmic 

de finestres i teulada. Mentre, els estudis de rendibilitat econòmica mostren un període de 

retorn de les instal·lacions tèrmiques de 5 anys i de la fotovoltaica de 16 anys amb una vida 

útil de la mateixa de 25 anys. A més, el disseny d’aquestes instal·lacions proporciona un 

confort immillorable en l’entorn de l’emplaçament rural. 

Els tres eixos principals del projecte han estat 3, les millores aplicades a l’aïllament, les 

instal·lacions tèrmiques de calefacció i aigua calenta sanitària i la instal·lació elèctrica 

fotovoltaica. Seguint la estructura del treball, les conclusions són les següents, 

• Les millores aplicades a l’aïllament tèrmic de l’envolupant de l’edifici suposen un estalvi 

de la demanda energètica del 44% i un 35% d’emissions de CO2, estalviant 1600 € 

anuals amb un període de retorn de 5 anys. Inversió baixa, implementació curt termini 

i viable econòmicament. 

• Sistema de calefacció mitjançant la biomassa, reducció de les emissions de CO2  un 

47%, estalviant una mitjana durant 25 anys de 3500 € anuals, amb un període de 

retorn de 5 anys. Inversió mitja, implementació a mig termini i econòmicament viable. 

• Sistema solar fotovoltaic comporta una reducció d’emissions 25% de les emissions de 

CO2, estalviant 1250 € anuals de mitjana els pròxims 25 anys amb un període de retorn 

de 16 anys. Inversió forta, implementació a llarg termini i econòmicament viable. 

Es conclou el present projecte amb l’assoliment de tots els objectius establerts i deixa fora de 

l’abast la planificació temporal i l’organització de recursos necessària per l’execució del mateix. 
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Catàlegs i fabricants principals 

Finestres 

• Aluminios Arlanza (Burgos).

Aïllament partició superior 

• Llana mineral – URSA terra.

• Parquet – Agrumaca grup. Catàleg 2017

Estufa de llenya 

• Dovre Catàleg 2016-17.

Estufa de pellets 

• Estufa de pellets – Lasian. Catàleg 2016/2.

• Radiador – Jaga. Catàleg 2016-7.

Acumulador 

• Salvador Escoda. Catàleg 2016-7.

Instal·lació solar 

• Kit solar – Autosolar.




