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RESUM 
 

En el treball que és presenta a continuació és realitzarà un estudi on s’expliquen els 

conceptes generals de la geotèrmia, les seves característiques, els diferents tipus que hi 

ha i altres aspectes de rellevància. També s’exposarà l’estat actual de l’energia geotèrmia, 

tant a nivell mundial com en Catalunya.  

Quan ja s’ha fet tota la recopilació d’informació sobre la geotèrmia, és confeccionarà un 

cas pràctic, d’una llar unifamiliar on hi haurà la implementació de l’energia geotèrmia de 

molt baixa entalpia per climatització i la producció d’aigua calenta sanitària per a la propi 

habitatge. 

Per estudiar la viabilitat de la instal·lació geotèrmica, és seguirà el procediment d’un mètode 

de càlcul estàtic (IGSHPA) on hi hauran els càlculs teòrics i les simulacions necessàries 

amb l’ajuda d’un software per determinar la demanda energètica i el càlcul de les càrregues  

tèrmiques. Posteriorment, amb les dades requerides es podrà dimensionar l’intercanviador 

geotèrmic, s’escollirà la bomba de calor òptima i  és determinarà la profunditat del pou que 

permetrà climatitzar la casa amb una temperatura de confort.     

L’objectiu final és, doncs, analitzar de forma pràctica la implementació en l’edificació 

d’aquest tipus d’energia per tal de cobrir la demanda energètica que presenta l’habitatge 

quan a calefacció, aigua calenta sanitària i refrigeració. 

Finalment, es realitzarà un estudi de la viabilitat econòmica i mediambiental enfront a una 

instal·lació tèrmica convencional on quedarà plasmat el cost d’inversió inicial i el temps 

d’amortització i l’estalvi anual que s’arribarà a obtenir.    
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ABSTRACT 
 

In the work presented below, a study will be carried out to explain the general concepts of 

geothermal energy, its characteristics, the different types and other relevant aspects. The 

current state of geothermal energy will also be presented, both worldwide and in Catalonia. 

When all the information on geothermal energy has already been collected, a practical case 

study is given of a single-family home where the implementation of very low enthalpy 

geothermal energy for air conditioning and the production of hot water for the home itself 

will be implemented. 

To study the feasibility of the geothermal installation, the procedure of a static calculation 

method (IGSHPA) will be followed where the theoretical calculations and the necessary 

simulations will be carried out with the help of software to determine the energy demand 

and the calculation of the thermal loads. Then, with the required data, the geothermal 

exchanger can be sized, the optimum heat pump can be chosen and the depth of the well 

can be determined to allow the house to be heated to a comfortable temperature. 

The final objective is, therefore, to analyse in a practical way the implementation of this type 

of energy in building to cover the energy demand that the house presents in terms of 

heating, hot water and cooling. 

Finally, a study of the economic and environmental viability of a conventional thermal 

installation will be carried out, which will show the initial investment cost and the 

amortisation time and the annual savings that are going to obtained. 
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1. PREFACI 

Com sorgeix la idea d’aprofitar aquest tipus d’energia?  

Les restes arqueològiques més antigues relacionades amb l’energia geotèrmica s’han 

trobat al Japó i daten de fa entre 15.000 i 20.000 anys, però no és fins l’any 1913 que entra 

en funcionament una central per a la generació d’electricitat a partir de vapor geotèrmic a 

Itàlia.  

La utilització que les persones li han donat a aquest recurs des de que es va descobrir ha 

estat per finalitats d’oci, medicinals, o per a trobar confort quan ja s’aplica a la calefacció.  

En instal·lacions de molt baixa entalpia constitueix una fita la primera instal·lació amb 

bomba de calor geotèrmica en 1945, en Indianapolis (EE.UU). La tecnologia a utilitzar  i els 

esquemes bàsics van ser recollits extensament en el text “Methods of Earth Heat Recovery 

for the Heat Pump” en 1947, per Kemler, E.N. 

És a partir de la dècada dels 70 i en la dècada dels 90, degut a l’alça en els preus dels 

combustibles fòssils, i  sota la pressió de les exigències ambientals i de la reducció 

d’emissions de CO2 a la atmosfera, que els governs es comencen a implicar i fomenten la 

proliferació de l’ús de la geotèrmia o d’altres energies alternatives o netes.  

Actualment, la geotèrmia està començant a agafar un paper protagonista en mols països 

arreu del món, ja sigui per la consciència ecològica o fruit de la competitivitat dels mercats.  

En la gràfica (veure figura1) que  hi ha a continuació es mostra el creixement de la capacitat 

d’ energia geotèrmia instal·lada en el món. Com bé s’aprecia en els últims 30 anys s’ha 

multiplicat per 4 la capacitat d’energia instal·lada. També cal dir que es veu un creixement 

gradual exponencialment. 

 

 

 

Figura. 1: Creixement de la capacitat 

d’energia geotèrmia instal·lada en el 

món. Font: “International Geothermal 

Association”. 
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Es pot afirmar que del 2005 al 2010 segons l’associació  internacional de geotèrmia, es va 

augmentar la capacitat instal·lada en el món d’un 15,5%, passant de 9.065 MW a 10.715 

instal·lats en aquest període.  

En la figura següent (veure figura 2) es pot apreciar la distribució mundial dels principals 

països que aprofiten l’energia geotèrmia per a usos directes de la calor en el any 2000. 

Figura. 2: Producció de calor per països (potència instal·lada en el any 2000). Font: Site 

Geothermie-Perspectives  de l’ADEME et du BRGM. 
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2. OBJECTIUS I ABAST DEL TREBALL 

L’objectiu del present treball és determinar la viabilitat econòmica de la climatització 

i la producció d’ACS (aigua calenta sanitària) en un casa unifamiliar situada en una 

urbanització del municipi de Sant Fruitós del Bages. Per a obtenir tal finalitat es durà a 

terme el disseny d’una instal·lació geotèrmica de molt baixa entalpia que abasteixi les 

necessitats de calefacció, refrigeració i ACS del habitatge. Es determinarà el model de la 

bomba de calor geotèrmica més adequat en funció de les demandes energètiques de 

calefacció  i refrigeració i el nombre de sondejos geotèrmics necessaris i la seva profunditat.  

A continuació es resumeixen els punts pràctics a seguir cronològicament: 

 Dissenyar, calcular i dimensionar les necessitats tèrmiques calorífiques i 

frigorífiques del habitatge.  

 

 Calcular les càrregues màximes tèrmiques que es podran donar en cada espai del 

habitatge. A partir de les dades resultants es dimensionarà la bomba de calor 

necessària per a cobrir aquestes càrregues.  

 

 Seleccionar la bomba de calor geotèrmica que cobreixi les demandes de 

climatització i ACS. 

 

 Seleccionar el mètode de perforació i captació més adequat a les característiques 

del habitatge i calcular els seus paràmetres més característics.  

 

 Estudiar la viabilitat econòmica de la implantació del sistema de climatització 

geotèrmic. 
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3. METODOLOGIA A SEGUIR EN EL CAS D’ESTUDI D’APLICACIÓ 

Per a realitzar un seguiment ordenat en la instal·lació de climatització i utilitzant la IT 1.2 

recollida en la RITE, es procedeix de la següent forma: 

Com a primer pas, es redactarà una descripció sobre el concepte de l’eficiència energètica 

i els recursos naturals. En un altre apartat es centralitzarà en els propis fonaments de 

l’energia geotèrmica i les seves característiques, els tipus existents, les seves aplicacions,  

i altres aspectes de rellevància.  

Prèviament, abans de determinar el disseny del sistema geotèrmic, es realitzarà l’estudi de 

demanda energètica de la casa unifamiliar amb un programa de simulació.  Posteriorment 

es confeccionarà el disseny del sistema geotèrmic, juntament amb l’elecció de la bomba 

adequada als requisits obtinguts.  

Finalment, en l’estudi econòmic s’avaluarà la viabilitat econòmica de la instal·lació 

geotèrmica enfront a una instal·lació convencional per al mateix habitatge.  
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4. ANTECEDENTS 

4.1 L’ eficiència energètica i els recursos naturals  

L’eficiència energètica, en un edifici o casa, podria definir-se com la reducció de 

l’energia consumida per a obtenir les mateixes condicions de confort en les estàncies. 

Això estableix, que en la mesura que el consum d’energia per unitat de producte 

produït o de servei prestat sigui cada cop menor, augmenta l’eficiència energètica. Una 

disminució del consum d’energia suposa una reducció del consum dels recursos.  

El continuat augment de la població suposa un problema en l’abastiment de tot tipus 

de recursos ja que aquests són limitats i la tendència es que la demanda augmenti 

cada cop més. En quant als recursos energètics, la seva procedència ha variat al llarg 

del temps tal i com es mostra en la figura 3, de manera que els temps de transició entre 

el reemplaçament de una font d’energia per un altre es de 40 anys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Reemplaçament de les fonts d’energia en els últims 150 anys. Font: Espada, Víctor. 

(Treball final grau). 

Aquesta figura explica gràficament com a mesura que transcorren les dècades l’ús de 

les energies varia des de la fusta fins al dia d’avui amb les energies renovables. És en 

el canvi de segle (1900), on la societat comença a utilitzar els combustibles fòssils  amb 

molt més fracció de poder, com per exemple el carbó i posteriorment el petroli, com a 

recurs estrella.  
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Amb les noves polítiques de sostenibilitat  en els darrers anys del segle passat i amb 

l’entrada del segle XXI, apareixen les energies netes, després del “boom” del gas 

natural que a dia d’avui és una font molt utilitzada.  

En l’actualitat aproximadament el 80% dels recursos consumits procedeixen de 

combustibles fòssils (carbó, petroli i gas). La societat poc a poc comença a ser 

conscient de la necessitat de l’explotació sostenible dels recursos, del respecte al medi 

ambient i de l’estalvi alhora d’utilitzar els propis recursos. És per aquest motiu que els 

països desenvolupats tendeixen cada cop més a la inversió en energies renovables i 

a dut a terme polítiques i pràctiques d’eficiència energètica que suposin una disminució 

de l’energia consumida. 

Per fer possible aquesta disminució de consum d’energies convencionals, no només 

s’ha de pensar en utilitzar la millor tecnologia disponible, sinó que també en hàbits 

responsables per part de les persones que faciliten les pràctiques d’estalvi energètic. 

Bé és cert, que la inversió inicial és més elevada en tecnologies energèticament 

eficients, però aquesta es compensarà posteriorment amb el consum durant el temps 

de vida de la instal·lació.  

La nova mentalitat, que poc a poc va inculcant-se en la societat, és la que ha impulsat 

el desenvolupament de les energies renovables i que ara a partir del 2020 s’anirà 

expandint cada cop més gràcies a la recuperació econòmica. Tot i que dins d’aquest 

grup d’energies netes, algunes han experimentat un gran desenvolupament, com la 

solar fotovoltaica i la eòlica, que han eclipsat a les altres com la biomassa, i la 

geotèrmia que esta “in cresciendo”. 

Per la seva part, la demanda energètica dels edificis depèn de moltes variables entre 

les que destaquen la zona climàtica i el tipus d’edifici, sent les cases unifamiliars, com 

es l’objecte d’estudi les que major consum energètic unitari tenen. En la figura següent 

(veure figura 4) es mostren els serveis o usos que més energia consumeixen de 

mitjana en cases unifamiliars. S’aprecia que el major consum es en la calefacció, per 

el que resulta interessant la instal·lació d’una font d’energia alternativa que abasteixi 

la gran demanda que requereix.  
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Figura.4: Estructura de consum mitjà segons els usos energètics en cases unifamiliars. Font: 

IDAE. 

 

4.2 La geotèrmia en el Món i en Espanya  

Segons la Plataforma Tecnològica Espanyola de Geotèrmia (Geoplat), el 2012 hi havia al 

voltant de 167 megawatts (MW) instal·lats amb aquesta finalitat, si bé la plataforma 

adverteix que és difícil quantificar el mercat ja que no existeix un registre d'instal·lacions 

tèrmiques renovables. A nivell mundial, el 2012 hi havia 62 giga watts (GW) de potència 

geotèrmica instal·lada amb finalitats tèrmiques, i es preveu que per al 2030 arribi als 408 

GW. 

A Espanya hi ha, sobretot, aplicacions de molt baixa i baixa temperatura utilitzades amb 

diferents finalitats, com la climatització d'espais i la producció d'aigua calenta sanitària 

(ACS). Un exemple d’aplicació és l’estació del Pacífic del metre de Madrid, que va ser la 

primera de tota la xarxa de metro capaç de ser autosuficient energèticament  al generar la 

seva pròpia energia per a la climatització de les seves instal·lacions mitjançant un sistema 

geotèrmic. L’estalvi energètic és d’un 75% i redueix en un 50% les seves emissions de 

CO2.   

El mercat de la geotèrmia té un alt potencial de creixement i de generació de riquesa local 

ja que la quasi totalitat de les empreses instal·ladores són empreses locals. S'estima que 

l'activitat econòmica generada per aquest sector podria arribar als 164 milions d'euros en 

2030 i contribuir a crear uns 20.000 llocs de treball fins a aquest any segons l’Institut per a 

la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE).  
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També contribuirà a reduir les emissions contaminants del país i, per tant, la necessitat de 

comprar drets d'emissió. Segons dades de l'IDAE, estalviaria més de 4,7 milions de tones 

de CO2 (el que equival a 94 milions d'euros) fins a 2030. Així mateix, la generació tèrmica 

amb geotèrmia reduiria la nostra dependència energètica, millorant la balança de 

pagaments nacional. Si per a 2030 hi ha els 150 MW de potència instal·lada que el sector 

estima viables, s'evitaria la importació d'aproximadament 2 milions de tones equivalents de 

petroli (tep) en combustibles fòssils des de l'any 2017 fins a aquesta data. 

 Pel que fa a centrals geotèrmiques (alta entalpia), tot i que a Almeria hi ha bastants llocs 

idonis per construir plantes geotèrmiques, no s'ha construït cap encara. A l'illa canària de 

La Palma s'estudia la construcció d'una planta geotèrmica que cobreixi part de les seves 

necessitats d'electricitat, ja que en l'actualitat la dependència de l'illa dels combustibles 

fòssils és d'un 95%. En la figura 5 s’observen els diferents tipus d’entalpia que hi ha a 

Espanya i la seva distribució pel territori, on es pot contrastar aquesta informació citada 

abans. 
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Figura. 5: Els tipus d’àrea geotèrmiques en Espanya. Font: Institut geològic i miner d’Espanya. 

IGME. 

 

4.3 La geotèrmia en Catalunya 

Actualment, a Catalunya, l'energia geotèrmica encara és força desconeguda i poc 

considerada, tot i que recentment amb l'auge de les energies renovables torna a ser objecte 

d'estudi i l'aplicació en la climatització d'edificacions està en plena expansió. L'ús més estès 

de l'energia geotèrmica és l'aprofitament geotèrmic de molt baixa temperatura mitjançant 

bomba de calor per a la climatització d'edificis.  



 TFG – ADRIÁN LÓPEZ 
 Estudi geotèrmia aprofitament domèstic 

 

P à g i n a  22 | 163 

 

Es tracta d'una tecnologia eficient amb uns destacats estalvis energètics i amb l'avantatge 

que les condicions geològiques per al seu aprofitament són poc exigents i es pot aprofitar 

pràcticament el recurs a la totalitat del territori. 

Tenint en compte la necessitat de profunditzar en l’energia geotèrmica per a conèixer les 

seves possibilitats d’explotació en Catalunya, es va publicar en 2010 el Atles de Recursos 

Geotèrmics de Catalunya, on es recull el estat actual del coneixement geotèrmic en 

Catalunya amb l’objectiu d’avaluar el potencial geotèrmic. Des de l’any 2012 segons l’ICGC 

existeixen permisos d’investigació per a recursos miners atorgats a empreses energètiques 

el qual l’objectiu és l’explotació de l’energia geotèrmica en Catalunya.   

La Generalitat de Catalunya en promou la utilització en habitatges i equipaments, alguns 

tan emblemàtics com el recentment inaugurat Hospital de Mollet, l’hotel Nuria o bé les 

oficines de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) en els Pirineus que utilitza 

bombes de calor geotèrmica per a la climatització. 

Un exemple proper d’aplicació en climatització es aquí en la comarca del Bages, 

concretament en la seva capital Manresa en el carrer de Sarret i Arbós nº 40, s’ha realitzat 

una instal·lació amb bombes de calor geotèrmiques en cascada de l’empresa Vaillant per 

a climatitzar un edifici de 14 habitatges (veure figura 6). Aquest exclusiu sistema abasteix 

de l’energia necessària a tots els habitatges, prestant servei de refrigeració activa, 

calefacció i aigua calent sanitària.   

 

 

 

Figura 6: Fotografia del bloc de pisos a Manresa  

que conté la instal·lació de la bomba de calor 

geotèrmica. Font: Street View. 

Un altre exemple d’aplicació va ser la instal·lació que va realitzar l’empresa Geotics Innova 

S.L l’any 2009 en el terme municipal d’Aiguaviva (Gironès) en una sala polivalent 

anomenada “La Torrentera”. La sala polivalent, que acull activitats culturals, esportives i 

lúdiques, gràcies a la instal·lació de la bomba de calor geotèrmia  té un sistema de 

climatització completament sostenible. Aquest espai està dotat d’una instal·lació 

geotèrmica, que permet aprofitar la calor del subsòl per produir la calefacció necessària per 

a l’edifici. Durant els mesos d’estiu, aquesta mateixa instal·lació servirà com a sistema de 

refrigeració. 
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5. L’ENERGIA GEOTERMIA 

5.1 Definició  

A diferència d’altres fonts d’energia renovable que depenen directament o indirectament de 

la influència del sòl, l’energia geotèrmica prové de l’interior del planeta. El terme geotèrmia 

es refereix a l’energia tèrmica produïda a l’interior de la Terra. Geotèrmic prové del grec 

geo, “Terra”, i thermos, “calor”: literalment “calor de la Terra”. L’origen de l’energia 

geotèrmica es troba en la descomposició dels isòtops radioactius presents en la zona 

interna de la Terra, que al desintegrar-se expulsen gran quantitat d’energia i de la radiació 

solar. 

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

superfície sòlida de la Terra. Aquesta definició és oficial en Alemanya ( norma VDI-4640) 

i ha sigut adoptada per el Consell Europeu de Energia Geotèrmica (EGEC). És una de les 

fonts d’energia renovables menys conegudes però més eficients.  

 

Engloba el calor procedent de roques, aigües subterrànies i sòls, qualsevol que sigui la 

seva temperatura, procedència i profunditat. S’exclou el calor de les aigües superficials, 

continentals i oceàniques. Aquest calor emmagatzemat s’extreu generalment a través d’un 

fluid (normalment aigua) i s’utilitza segons el nivell tèrmic intercanviat per a produir 

electricitat a través d’una màquina tèrmica o utilitzar directament el calor a través de 

intercanviadors de calor. Aquest segon concepte és la base en el cas d’objecte d’aplicació. 

 

L’ús d’aquesta energia ha estat durant molt temps limitat a àrees geogràfiques amb 

condicions geològiques molt concretes. Els avanços tecnològics i les millores en les 

prospeccions i perforacions permeten explotar els recursos geotèrmics a temperatures 

inferiors.  

 

5.2 Tipus d’energia geotèrmia 

En el context de la geotèrmia apareix el concepte de la termodinàmica, la branca de la 

física que estudia el moviment de l’energia. La termodinàmica estudia els efectes que sobre 

els sistemes físics macroscòpics tenen les variacions de temperatura, pressió i volum.  
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Hi ha tres lleis fonamentals, que regeixen aquesta “circulació d’energia”: 

1. Primera llei de la termodinàmica Principi de conservació de l’energia: l’energia 

ni es crea ni es destrueix, només es transforma. També es pot afirmar, que si el 

sistema intercanvia calor amb un altre, varia la seva energia interna. 

 

2. Segona llei de la termodinàmica En els processos espontanis, l’energia 

sempre flueix des del sistema més calent al més fred. Sempre solen existir 

perdudes. 

 

3. Tercera llei de la termodinàmica Es impossible assolir la temperatura del zero 

absolut (-273,13 ºC, 0 Kelvin). 

L’entalpia, una magnitud termodinàmica, és la quantitat d’energia tèrmica que pot 

intercanviar un fluid o un sistema amb el seu entorn (J/kg ó kJ/kg). L’entalpia és 

proporcional a la temperatura i per tant els diferents tipus d’energia geotèrmica corresponen 

a un rang de temperatures on es disponible l’energia geotèrmica.  

El canvi en la entalpia, com és una propietat d’estat, depèn només de les condicions inicials 

i finals, es a dir, és la diferència entre la quantitat inicial i la final. La variació d’entalpia ve 

donada per l’expressió: 

∆𝑯 = 𝑯𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 − 𝑯𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 

 

Els diferents tipus d’energia geotèrmica es classifiquen en funció de la seva entalpia. 

En general s’estableixen 4 categories d’energia geotèrmica: 

 D’alta entalpia, quan l’energia geotèrmica flueix a temperatures superiors als 150 ºC, 

i es destina a la producció d’energia elèctrica. Es basa en grans manifestacions dels 

processos geodinàmics interns que provenen de grans profunditats de la Terra (1500 

– 3000 m), com poden ser els volcans o d’altres de menor magnitud i aprofitats des de 

fa molts anys com són les aigües termals. 

 

 De mitja entalpia, quan l’energia geotèrmica flueix a temperatures entre els 90 i 150 

ºC, i es destina a la producció d’electricitat a través de cicles binaris.  

 

 De baixa entalpia, quan l’energia geotèrmica flueix a temperatures entre els 30 i 90 

ºC, i es destina generalment a la seva utilització directa en forma de calor.  
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 De molt baixa entalpia, quan l’energia geotèrmica flueix a temperatures inferiors als 

30 ºC, es destina exclusivament a calefacció i climatització a través de bombes de 

calor geotèrmiques. Des del febrer del 2009, l’Institut Català d’Energia (ICAEN), obligat 

per una directiva europea, considera les bombes de calor geotèrmiques com una 

energia renovable. Aquesta energia és la que més s’utilitza per a necessitats 

domèstiques, urbanes o agrícoles i és la que es coneix com energia geotèrmica solar. 

En la figura següent (veure figura 7), es pot observar que les principals aplicacions van 

relacionades als diferents tipus de recurs geotèrmic, i on es remarca l’aplicació que es fa 

servir per a realitzar aquest treball d’estudi teòric i pràctic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Aplicacions dels recursos geotèrmics. Font: Guia de la energia geotèrmica. Fundació de 

la energia. Comunitat de Madrid. Espanya. 2010. 
 

 

5.3 Avantatges i inconvenients 
 

a) Es una energia renovable: 

 Tot i que la Terra es refreda (descendeix 130º C cada 1000 milions d’anys). Ho 

fa tant lentament que des de l’escala temporal humana es pot considerar una 

font d’energia renovable. 

 Des de el punt de vista d’una instal·lació geotèrmica, la qual la seva vida mitjana 

varia entre els 20 i 40 anys, podem tenir dues situacions: 
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- Si el medi d’extracció de l’energia son aigües subterrànies, aquesta 

es renova de forma natural per recàrrega de les aigües superficials o 

per injecció d’aigua artificial.  

- Si el medi d’extracció és una sonda geotèrmica amb circulació de un 

fluid en circuit tancat, el subsòl es refreda uns graus respecte a la 

temperatura del sòl sense pertorbar, però si és una instal·lació de 

bomba de calor geotèrmica i està correctament dissenyada, es 

compensa quan s’injecta calor en el cicle estival. 

 

b) Es una energia neta: 

 Cap instal·lació d’energia geotèrmica necessita cremar combustibles fòssils i 

per tant no produeixen emissions de gasos d’efecte hivernacle. 

 És una font  que evitaria a molts països la dependència energètica de l’exterior.  

 En les instal·lacions de bomba de calor geotèrmica disminueix el consum 

d’electricitat respecte a una bomba de calor convencional, per tant disminueixen 

les emissions de gasos d’efecte hivernacle equivalent a les bombes 

convencionals. 

 Sota impacte visual, ocupen una superfície de 0,5 a 3,5 ha/MW front a 2,2 a 4,5 

ha/MW d’una central nuclear o 8,5 ha/MW una central elèctrica de carbó. 

 

En la següent taula (veure taula 1) es pot veure les diferencies d’emissions de CO2 de 

les diferents fonts d’energia:  

Taula 1: Emissions de CO2  segons la font d’energia. Font: I Fòrum de l’energia geotèrmia. 

 

 

 

% d’estalvi 

GASOIL GAS BIOMASSA 

ACUMULADOR 

ELÈCTRIC 

TARIFA 

NOCTURNA 

BOMB

A DE 

CALOR 

SOLAR/ELECTRICITAT

/GASOIL 
SOLAR/GAS 

ACS 92 90 83 83 83 69 72 

Calefacció 89 87  78 56 84 81 

Aire 

acondicionat 
47 47 47 47 47 47 47 

Climatització + 

ACS  
88 85 57 76 58 82 79 



 TFG – ADRIÁN LÓPEZ 
 Estudi geotèrmia aprofitament domèstic 

 

P à g i n a  27 | 163 

 

c) Es una energia econòmica: 

Les bombes de calor d’energia geotèrmica (molt baixa entalpia), tenen un elevat 

cost d’inversió (normalment el doble que una instal·lació convencional), però el 

consum d’energia i el manteniment de la instal·lació és molt més econòmic respecte 

a la convencional. S’ha de valorar en funció del cost de l’energia elèctrica i les hores 

actives de funcionament anual de la instal·lació. 

 

En la següent imatge (veure figura 8) es pot veure de manera senzilla gràficament el 

estalvi de la geotèrmia solar respecte altres energies:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Estalvi de l’energia geotèrmica respecte a la resta d’energies. Font: TFG. Estudi 

d’instal·lacions de climatització geotèrmiques en habitatges, Victor Espada. 

 

d) Es una energia eficient: 

Les explotacions o bé com en aquest cas les instal·lacions amb bomba de calor 

geotèrmiques per a l’aprofitament de recursos geotèrmics de molt baixa entalpia és 

el sistema més eficient avui en dia per a la calefacció i climatització en zones 

climàtiques on hi hagin fortes variacions anuals de la temperatura exterior. 

 

e) Es una energia continua: 

 Els coeficients de disponibilitat de les instal·lacions geotèrmiques de producció 

d’electricitat son del 90% i de les de producció de calor del 100%. Això indica la 

disponibilitat constant i continua d’aquesta font d’energia renovable, en 

comparació amb altres fonts d’energia renovables com la solar o l’eòlica.  

 Te disponibilitat durant les 24 hores del dia, els 365 dies l’any, ja que només 

depèn de condicionants geològics i aquestes varien a escales temporals molt 

superiors a la vida humana.  
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f) Es una energia local: 

 Per la seva naturalesa aquest tipus d’energia es d’ús local, on es genera es 

consumeix. 

 Redueix la dependència energètica i regularitza el abastiment. 

Com  a inconvenients és pot explicar que:  
 

a)  El principal inconvenient d'aquest sistema és encara el seu elevat cost d'instal·lació 

alhora de fer la inversió inicial, ja que no està al abast de tot el públic, sinó de 

determinats consumidor amb poder adquisitiu elevat. Els fabricants anuncien 

amortitzacions d'entre 4 i 8 anys, però si es contrasten les dades disponibles, la 

inversió en una instal·lació geotèrmica enfront d'una típica de gasoil sembla trigar 

en amortitzar al voltant dels 15 anys. No obstant això, cal tenir en compte que la 

geotèrmia elimina la necessitat d'una segona instal·lació d'aire condicionat, així com 

les ajudes i subvencions a què pot acollir-se.  

En general, es pot dir que aquest tipus de calefacció serà més adequada instal·lar-

la com  més gran sigui l'edifici i major el seu temps d'ús estimat. 

 

b) Possible contaminació d'aigües pròximes amb substàncies com arsènic, amoníac, 

mercuri, etc.  

 

c) No està disponible més que en determinats llocs, de manera que molts països no 

poden explotar-actualment.  

 

d) També hem de tenir en compte que aquestes instal·lacions necessiten unes 

necessitats d'espai especials. Les instal·lacions més econòmiques són les 

horitzontals, però exigeixen un espai del qual no sempre es disposa. Les 

instal·lacions verticals, que refusen el problema, tenen preus més elevats, i la seva 

justificació econòmica disminueix.  

 

e) En alguns casos es produeix una lleugera emissió de CO2.  

 

f) Si els jaciments no són ben administrats poden ser esgotats en poques dècades. 
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6. RECURSOS GEOTÈRMICS  

Es defineix  recurs geotèrmic com: concentració de calor que existeix en l’escorça 

terrestre en forma i quantitat tals que la seva extracció econòmica és actual o 

potencialment possible.  

El concepte de recurs geotèrmic és molt ampli, però per aquest estudi en l’aplicació es 

necessari centrar-se amb el calor superficial provinent de la radiació solar i retinguda en 

els primers 20 – 25 metres de l’escorça terrestre. Per tant, el calor intern del centre de la 

Terra no afecta en aquesta profunditat.  

El recurs geotèrmic depèn de les condicions geològiques. Si els jaciments geotèrmics, es 

gestionen de manera correcta i controladament, poden mantenir la seva producció 

d’energia indefinidament, bàsicament es tracta d’ajustar l’extracció de calor a la quantitat 

que es genera. 
 

6.1 Recurs de molt baixa entalpia  

Tota la escorça terrestre emergida posseeix potencialment aquest tipus de recurs 

geotèrmic (calor a temperatures inferiors als 30º C). Aquest tipus de jaciment es troba en 

els sòcols cristal·lins.  

En qualsevol punt de la superfície terrestre del planeta es pot captar i aprofitar el calor 

emmagatzemat en les capes superficials del subsòl, a pocs metres de profunditat. 

S’utilitza per a la climatització d’edificis a través de bombes de calor geotèrmiques 

(BCG). 

Les raons per utilitzar aquest tipus de tecnologia són: 

 Alta eficiència energètica (CCOP (mode refredament) 2,5 a 3,5 i HCOP (mode 

escalfament) de 3,5 a 4,5). Molt major que les bombes de calor convencionals. 

 Reversibilitat (producció / extracció de calor). 

 Disminueix les emissions de CO2. 

 Les temperatures superiors que subministra ronden els 55 ºC – 60 ºC, que 

s’adeqüen als reglaments de climatització (calefacció, temperatures màximes 65 

ºC). (Particularment en Espanya: Reglament d’instal·lacions Tèrmiques en 

edificis).  
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6.2 Recurs de baixa entalpia  

Els jaciments d’aquest tipus (calor a temperatures entre 30 i 90ºC) poden trobar-se en les 

conques sedimentàries amb un gradient geotèrmic normal o una mica superior. Als 2000 

metres de profunditat s’hi poden trobar temperatures de 75ºC. 

Perquè aquesta energia sigui aprofitable, una condició necessària és que existeixin 

formacions geològiques permeables que permetin la circulació de fluids en aquestes 

profunditats per a poder a través d’ells extreure l’energia en forma de calor.  

  

6.3 Recurs de mitja entalpia 

Els jaciments geotèrmics de mitjana entalpia (temperatures entre 90 i 150ºC), es troben en 

múltiples llocs del món. Per exemple, en conques sedimentàries al voltant d’unes 

profunditats de 2000 i 4000 metres.  

Per al seu aprofitament és necessari una intrusió magmàtica i un aqüífer amb bona 

recàrrega (permeable). 

 

6.4 Recurs d’alta entalpia 

Aquests tenen temperatures superiors als 150ºC i es troben en zones geogràfiques amb 

extraordinari gradient geotèrmic de 30ºC/100 me o superiors. Estan al voltant entre 1500 i 

3000 metres de profunditat.  

Aquestes zones concretes solen coincidir amb l’existència de fenòmens geològics notables, 

com zones sísmiques, zones d’activitat volcànica activa, etc.  

 
 

 

 

 

 

Figura 9: Representació 

esquemàtica del model d’un 

jaciment d’alta entalpia. Font: 

Guia de l’energia geotèrmica. 

Comunitat de Madrid, 2009.  
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7. FONAMENTS TÈRMICS DEL TERRENY 

 

7.1 El flux de calor 

El propi nucli de la Terra i les amples diferències de temperatura entre la superfície i el nucli 

originen un flux de calor continu cap a la superfície, ja que el calor passa de forma natural 

d’un medi amb una temperatura més alta a un altre amb la temperatura més baixa. 

S’expressa en el sistema internacional mW / m2. 

Aquest flux de calor es calcula multiplicant el gradient geotèrmic (ºC / m) per la conductivitat 

tèrmica del terreny (W / m*ºC), que s’explica més endavant en què consisteix.  

En ordre general el flux de de calor geotèrmic es del ordre de 60 – 100 mW / m2, amb un 

promig global estimat de 87 mW * m2 (Pollack et al, 1993; Dickson i Fanelli, 2004),  tot i que 

en determinades àrees amb anomalies geotèrmiques pot arribar assolir el valor de cents 

de mW/m2.  

 

7.2 Gradient geotèrmic 

Es la variació de la temperatura amb la profunditat i generalment ve expressat en ºC / Km.  

Aquest paràmetre es mesura en sondejos miners o petrolífers a través de sondes 

tèrmiques. Depenent la zona varia considerablement, tot i que els valors estàndards estan 

en el rang de 2 a 3,5 ºC cada 100 m.  

La superfície de l’escorça terrestre, és a dir, del propi terreny intercanvia calor amb 

l’atmosfera i pateix les variacions diàries de temperatura fins a una profunditat de 0,5 m, 

com bé explica la figura 10. Aquestes variacions es veuen afectades en part pel flux solar 

que irradia sobre la superfície i es molt major que l’efecte del gradient geotèrmic. 

A pocs metres de profunditat, la temperatura està entre 7 i 13ºC, la qual és manté 

relativament estable. Això es degut, al calor rebut del Sol, què escalfa la superfície del 

Planeta especialment en l’estiu, i a la gran inèrcia tèrmica dels sòls i roques.  

Fins als 10 m de profunditat s’adverteixen les variacions de temperatura estacionaries.  
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Figura 10: Temperatura en els 

primers 10 m de profunditat. Font: 

Ferroplast. 

Entre els 10 i 20 m de profunditat es considera que la temperatura es constant durant tot 

l’any i el seu valor es lleugerament superior a la temperatura mitjana anual de la superfície 

en aquell indret. Aquest valor depenent de diversos factors, com ara la vegetació, el clima, 

les precipitacions, les propietats tèrmiques del terreny, etc.  

A partir dels 20 metres la temperatura  augmenta a raó de 3,3 ºC cada 100 metres coma 

conseqüència del gradient geotèrmic mencionat abans.  

Ja en els 400 metres, gairebé en quasi tots els indrets del món, les roques es troben a una 

temperatura de 25 – 30 ºC. Els 400 metres s’agafen de manera arbitrària per a diferenciar 

l’energia geotèrmica somera de la geotèrmia profund. Però si que els 30 ºC són el valor 

que marca el límit entre l’energia geotèrmica de molt baixa entalpia i l’energia de baixa 

entalpia.  

Es pot aclarir i remarcar que el gradient geotèrmic es afectat per una banda per factors 

regionals que determinen el context geològic i estructural, i per l’altra banda per factors 

locals (propietats tèrmiques del terreny, la circulació d’aigua subterrània, etc.). 

Si es parla des de el punt de vista del dimensionament i el disseny de bombes de calor 

(BCG) per a la climatització d’habitatges, es pot concloure d’abans que el gradient 

geotèrmic es un paràmetre a tenir en compte únicament en els sistemes verticals on la 

captació excedeixi els 100 m de profunditat. Una dificultat considerable resideix en el fet de 

què el gradient geotèrmic presenta, segons les zones, una considerable heterogeneïtat 

inclòs sobre distàncies horitzontals petites. 
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Es pot concloure amb la següent gràfica a mode de resum:  
 

 

Figura 11: Dades referides al gradient geotèrmic. Font:  Ingeosolum. Congreso Geoener 2008.  

 

7.3 Propietats tèrmiques  

Els principals paràmetres que defineixen el comportament tèrmic d’un sòl són la seva calor 

específica i la seva conductivitat tèrmica, però para que es produeixi un escalfament dels 

diversos estrats edàfics, és necessari que la radiació solar arribi fins la superfície i penetri 

en ella.  

 

7.3.1 Capacitat tèrmica específica  

Es denomina capacitat tèrmica o calorífica al quocient entre la calor que es subministra 

a un sistema i la variació de temperatura provocada. 

𝑪 =  
𝒅𝑸

𝒅𝑻
 

On C es la capacitat tèrmica o calorífica i dQ el calor  que es necessari subministrat 

per a incrementar la temperatura en dT. Les seves unitats són J/m3·K. 

Aquesta magnitud es una mesura de la capacitat que té el terreny d’ emmagatzemar 

energia en forma de calor i de dir la dificultat de variar la temperatura a mesura que 

cedeix o absorbeix energia. Quant major sigui la capacitat tèrmica, major haurà de ser 

el calor subministrar per a aconseguir la mateixa variació de temperatura.  
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7.3.2 La conductivitat tèrmica  

Aquesta propietat es clau en el disseny, es defineix com la capacitat de conducció de 

calor. Es característica de cada material, es mesura en W/m · ºC, i intervé en l’equació 

de conducció:  

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Transport d’energia per conducció. Llei de Fourier. Font: Guia de l’energia geotèrmia. 

Comunitat de Madrid, 2009.  

En l’expressió q es el calor difós per unitat de temps, A és l’àrea i dT / dZ es el gradient 

de temperatura.  

La conductivitat tèrmica es mesura en laboratoris sobre mostres de testimonis de 

sondejos representatius de les formacions geològiques travessades. Estimat a partir de 

taules o mitjançat tes de resposta tèrmica (TRT), on aquest últim es necessari utilitzar 

en instal·lacions de bombes de calor geotèrmia de més de 70 kWe. 

El valor de la conductivitat tèrmica permet dimensionar els intercanviadors al facilitar la 

possibilitat d’estimar l’energia tèrmica que s’extreu o s’injecta mitjançant l’intercanviador 

de calor enterrat.  

 

7.3.3 La difusivitat tèrmica  

Es defineix com el rati entre la capacitat de conducció del terreny i la capacitat tèrmica 

volumètrica del terreny. Es mesura amb m2/s. Un valor alt de la difusivitat tèrmica indica 

que el terreny es millor conductor que el que es capaç d’emmagatzemar, i un valor baix 

significa que el sòl serà bon magatzem respecte a com condueix la calor.  
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7.4 La transmissió de la calor  

La transferència tèrmica és el pas d’energia tèrmica des d’un cos de major temperatura a 

un altre de menor temperatura.   

L’energia en forma de calor es transfereix o es propaga a través de tres mecanismes 

principals: conducció, convecció i radiació. 

 

7.4.1 Conducció tèrmica  

És la transferència de calor a través de dos cossos  per interacció molecular, sense 

transferència de matèria (veure figura 13). 

La llei de Fourier explica aquest concepte:  

𝒒 = 𝒌 ∗ 𝑨 ∗
∆𝑻

∆𝒙
 

On q és la calor transferida per unitat de temps, k es la constant de conductivitat tèrmica, 

A és l’àrea de la superfície de contacte, ∆𝑇 és la variació de temperatura i ∆𝑥 és la 

variació de la distància entre els dos medis, és a dir, l’espessor del material.  

 

 

 
 

Figura 13: Conducció tèrmica. Font: 

Viquipèdia.   

 

 

7.4.2 Convecció 

Quan la transferència de calor lliure d’un fluid al entrar en contacte amb una superfície 

sòlida més calent o més freda, provoca que aquest fluid canvi la seva temperatura i 

això comporta un canvi en la densitat del fluid. Aquesta diferència de temperatura i de 

densitat provoca que hagi una circulació.  
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La fórmula proposada per Newton explica el moviment de calor quan hi ha una força 

externa mobilitzant el fluid caloportador (llei de refredament de Newton):  

𝒒 = 𝒉 ∗ 𝑨(𝑻𝑺 − 𝑻𝐢𝐧𝐟)  

On q és la calor, h el coeficient local  de transferència de calor que depèn del fluid, A 

és l’àrea de contacte entre la superfície i el fluid, i Ts i Tinf són les temperatures de la 

superfície i del fluid respectivament.  

 

 

 

 
 

Figura 14: Convecció tèrmica. Font: Vikipèdia.  

 

 

7.4.3 Radiació  

Tots els cossos irradien energia en forma de radiació electromagnètica, mentre més 

calent estigui el cos major energia es la que s’irradia.  Aquesta radiació serà rebuda 

per una altre superfície la qual absorbirà part de la radiació i l’altre part serà reflectida.  

 

 

 
 

Figura 15: Radiació 

tèrmica. Font: Viquipèdia. 

 

La radiació segueix els principis de la llei de Stefan – Boltzmann:  

𝑬 =  𝝈 · 𝑻𝒆
𝟒  
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On Te es la temperatura efectiva, és a dir, al temperatura absoluta de la superfície i σ 

és la constant de Stefan – Boltzmann (5.67 ∙ 10-8 W ∙ m-2 ∙ K-4). 

Els cossos irradien calor d’energia electromagnètica a través d’un ampli espectre de 

longituds d’onda, la radiació solar és, per exemple, dominada per les longituds d’onda 

ultraviolat, visible i infraroja.  

La radiació de calor i l’absorció de l’energia radiada per el Sol i l’atmosfera són 

importants mecanismes de transferència de calor en la superfície de la Terra i 

representen en la majoria dels casos el major aportació en les reserves de calor en els 

sistemes de geotèrmia de molt baixa entalpia.  
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8. MÈTODES DE PERFORACIÓ 

Els mètodes més eficaços són els convencionals basats en la perforació i en la rotació  en 

els pous geotèrmics que no excedeixen més allà dels 3000 metres de profunditat.  

Existeixen tres tipus de perforació: 

 Per percussió: consisteix en totes aquelles formes de fragmentar una roca per 

impacte d’un útil. 

 Per roto percussió: es basa en l’impacte d’un pistó d’acer sobre l’utillatge de 

perforació (la boca). Al mateix temps, es proporciona al útil de tall un moviment de 

rotació. 

 Per rotació: la fragmentació de roca es produeix per compressió o tall o ambdues 

accions a la vegada (no per impacte). 

 

8.1 Mètodes perforació per als sistemes geotèrmics de molt baixa entalpia  

En Espanya els sondejos geotèrmics de molt baixa entalpia solen tenir:  

 Un diàmetre de 140 mm (amb doble tub de 25 a 40 mm de diàmetre de polietilè, 

capaç de resistir 16 bars). 

 Una profunditat de 100 a 120m. 

 Una separació mínima de 6 m. 

 

En funció de la formació geològica a perforar es disposa, bàsicament de tres tipus 

de tècniques diferents de perforació: 

 Rotopercussió pneumàtica amb martell de fons, per a terrenys durs i 

estables que aguanten l’impacte produït per l’aire comprimit, com per 

exemple: granits, basalts, calcàries, etc. 

 Rotació amb circulació directa i llots, per a terrenys tous i inestables, on 

les parets es degraden fàcilment (graves, conglomerats, etc). S’utilitza per 

a intercanviadors de circuit tancat.  

 Rotació de circulació inversa i llots, que s’utilitza per a terrenys com el 

cas anterior, però per a circuits oberts.  
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9. LA BOMBA DE CALOR GEOTÈRMICA  

Una bomba de calor és un sistema termodinàmic tancat on es produeix un intercanvi 

d’energia, concretament en forma de calor, entre diferents medis. Bàsicament es defineix 

com una màquina tèrmica inversa que extreu calor del sòl en època hivernal transferint-la 

a l’interior, mentre que en l’estiu extreu el calor de l’interior i el retorna al sòl edàfic, 

mitjançant un fluid que evoluciona d’estat en el seu interior i es denomina refrigerant.   

De forma natural, segons les lleis de termodinàmica (la màquina tèrmica), la circulació 

aniria des del focus calent cap al focus fred realitzant un treball, fins que les temperatures 

s’equilibressin. En canvi les bombes de calor (màquina tèrmica inversa), la circulació és en 

sentit invers, reben treball per passar l’energia en forma de calor des del focus fred a un 

altre calent. Aquest procés té un rendiment o eficiència.  

En la imatge següent es mostren els dos esquemes que fan referència al concepte de la 

termodinàmica (veure figura 16), a l’esquerra la maquina tèrmica i a la dreta la màquina 

tèrmica inversa, és a dir, la bomba de calor. 

 

Figura 16: Esquema de la 

màquina tèrmica directa i de la 

inversa Font: IES Almudena. 

Madrid.  

 

 

Les bombes de calor geotèrmiques són de molt variada funció, preu i disseny, tenint inclòs 

la possibilitat de ser capaç d’abastir a una llar de la necessària quantitat de calor per al seu 

ús en climatització i ACS.  

Les bombes de calor més utilitzades es basen en cicles de compressió d’un agent 

refrigerant, i els seus elements principals són (veure figura 17). 
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 Evaporador: Intercanviador de calor, on el fluid refrigerant s’evapora a baixa 

pressió i temperatura, agafant el calor del altre fluid (focus fred). 

 

 Compressor: Màquina tèrmica que comprimeix el vapor que surt del evaporador 

fins la pressió que indica el condensador. Augmentant l’energia interna del fluid, de 

manera que augmenta també la seva temperatura.  

 

 Condensador: Intercanviador de calor on el fluid refrigerant es condensa a alta 

pressió i temperatura, cedint calor al altre fluid (focus calent).  

 

 Vàlvula d’expansió: Subministra el fluid refrigerant necessari al evaporador i 

produeix la caiguda de pressions entre el condensador i l’evaporador.  

 

 

 

Figura 17: Components d’una bomba de calor geotèrmica i integració real en un equip. Font: 

CIATESA. 

9.1 El Funcionament de la BCG  

Segons la segona llei de la termodinàmica, que ja s’ha citat prèviament, exposa que 

l’energia (el calor) flueix dels cossos més calents als més freds fins que s’iguala la seva 

temperatura. És a dir, el cos inicialment calent es refredarà i el cos inicialment fred 

s’escalfarà.  
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Doncs bé, la bomba de calor fa exactament el contrari: fa passar el calor des de el sistema 

més fred al calent, on el sistema inicialment fred és refredarà encara més i el sistema 

inicialment calent s’escalfarà encara més.  

En funció de l’estació de l’any i de les necessitats de la llar, la bomba de calor geotèrmica 

funciona en un sentit o en l’invers, aportant així calor o fred segons la demanda, com es 

pot apreciar en la figura 18.  

 

Figura 18: Esquema del funcionament de la BCG segons l’estació. Font: Vulcano enginyeria i 

gestió energètica. 

 

9.1.1 Cicle de calefacció (hivern)  

El funcionament de la bomba en l’època hivernal es desglossa en aquests passos:  

1. Primer es fa circular mitjançant una bomba la barreja d’aigua amb glicol procedent 

de les sondes geotèrmiques enterrades, en les quals, degut a la diferència de 

temperatura del terreny i del fluid es genera una transferència d’energia en forma 

de calor del propi terreny al fluid.  

2. Un cop en l’evaporador de la bomba, l’aigua amb glicol cedeix l’energia captada del 

terreny al fluid refrigerant que circula per el circuit frigorífic, provocant que aquest 

fluid passi a estat vapor.  

3. El refrigerant en forma de vapor és aspirat pel compressor que li provoca un 

augment de pressió i temperatura.  

4. A continuació aquest refrigerant a elevada pressió i temperatura passa al 

condensador, on es refreda i condensa cedint calor a l’aigua del sistema d’emissió. 

Aquesta aigua calenta es distribueix a través de tot el sistema de calefacció de la 

llar. 
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5. Finalment el refrigerant condensat, s’introdueix en la vàlvula d’expansió, que 

disminueix la seva pressió i temperatura de forma que torna a estar en les mateixes 

condicions inicials per absorbir de nou el calor en l’evaporador i iniciant-se axi un 

nou cicle.  

9.1.2 Cicle de refrigeració (estiu) 

El funcionament de la bomba en l’època estival es desglossa en aquests passos: 

1. El fluid que circula per les sondes de captació, entra calent en el sòl, refredant-se al 

entrar en contacte amb el terreny que està més fred. 

2. El fluid fred de les sondes de captació s’utilitza a continuació per refredar el fluid 

frigorífic que circula pel condensador de la bomba. Aquest fluid frigorífic es troba en 

fase vapor a alta pressió i alta temperatura a l’entrada del condensador, cedeix calor 

al fluid que circula per les sondes de captació, de tal forma que es refreda i es 

condensa.  

3. El fluid frigorífic passa a continuació per la vàlvula d’expansió on es baixa la pressió. 

Aquesta perduda de pressió comporta una baixada de temperatura del fluid 

refrigerant.  

4. El fluid refrigerant fred passa per l’evaporador, on refreda els circuits de sostre, sòl 

radiant o fan-coils, eliminant així el calor sobrant de les instal·lacions que es 

desitgen refrigerar. En aquest procés, el fluid refrigerant s’escalfa (4 – 10º) i 

s’evapora.  

5. Tot seguit, el fluid refrigerant entra llavors en el compressor, on augmenta la seva 

pressió. Aquest augment de pressió del vapor refrigerant comporta un augment de 

la pròpia temperatura (50 – 60º).  

6. Finalment, el calor retirat en l’evaporador a baixa temperatura, s’elimina en el 

condensador, al entrar en contacte amb el fluid que circula per les sondes de 

captació, tancant-se així el cicle. 

 

 

9.2 El Rendiment  
 

Es pot definir el rendiment d’una màquina com allò que es vol aconseguir obtenir dividit 

entre el que s’ha d’entregar a canvi per a conseguir-lo.  

 

D’aquest mode, es defineixen els següents paràmetres d’operació; 
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El rendiment ideal màxim de la bomba de calor ve determinat per el valor del Coefficient of 

Performance (COP) quan la bomba treballa en mode escalfament. Aquest coeficient dóna 

una relació entre la potencia calorífica submnisitrada i la potència elèctrica consumida 

principalment per el compressor accionat per un motor.  

El valor del COP oscil·la entre 2 i 5  en funció del tipus de bomba, les condicions de 

funcionament i la diferencia de temperatures entre els dos focus sent el valor del coeficient 

més petit i per tant amb un menor rendiment quan l’oscil·lació de temperatura és mes 

elevada.  

𝑯𝑪𝑶𝑷 = 𝑪𝑶𝑷𝒊𝒅𝒆𝒂𝒍 =
𝒑𝒐𝒕è𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒄𝒂𝒍𝒐𝒓í𝒇𝒊𝒄𝒂 𝒂𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒅𝒂 (𝒌𝑾)

𝒑𝒐𝒕è𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒆𝒍è𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂 𝒂𝒃𝒔𝒐𝒓𝒃𝒊𝒅𝒂 (𝒌𝑾)

HCOP (Heating Coeficient Operate Performance). 

Anàlogament, si la màquina inverteix el seu cicle i treballa en mode refredament, apareix 

el paràmetre de rendiment anomeant coeficient d’eficiència energètica (EER, del anglès 

energy efficiency ratio). En aquest cas, interesa saber quant calor s’extreu en relació al 

treball realitzat:  

𝐶𝑪𝑶𝑷 = 𝑬𝑬𝑹𝒊𝒅𝒆𝒂𝒍 =  
𝒑𝒐𝒕è𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒓𝒆𝒇𝒓𝒊𝒈𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó 𝒂𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒅𝒂 (𝒌𝑾)

𝒑𝒐𝒕è𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒆𝒍è𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂 𝒂𝒃𝒔𝒐𝒓𝒃𝒊𝒅𝒂 (𝒌𝑾)

CCOP (Cooling Coeficient Operate Performance)  

 

 

9.3 Avantatges del sistema de bomba de calor geotèrmica  
 

1.  Estalvi energètic  Utilitza l’habilitat natural del tereny d’emmagatzemar el calor 

per a permetre una millora de l’eficiència energètica del sistema.  Pot aclarar-se 

corroboran que al disminuir el salt tèrmic entre focus el treball realitzat per el 

compressor es menor.  

 

2. Bioseguretat  El sistema elimina torres de refrigeració, i per tant, el risc de 

legionelosis.  

 

3. Integració arquitèctonica  Desapareixen els elements de façanes i cobertes.  
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4. Eines per al compliment de la legislació en eficiència energètica 

 Obligatorietat de produir ACS mitjançant energies renovables (CTE HE-4). 

 Certificació energètica d’edificis.  

 

5. Altres avantatges.  

- Reducció de les emssions de CO2, facilitant el compliment del protocol Kioto.  

- Reducció dels costos de manteniment respecte als sistemes convencionals  

- Augment de la vida útil de la instal·lació  

- Menor nivell sonor que els sistemes de climatització convencional.  

 

 

9.4 Tipus de sistemes geotèrmics  

En aquest capítol es vol donar una visió resumida de la classificació de les bombes de calor 

geotèrmiques atenent a un criteri. 

Segons la distribució del sistema col·lector enterrat en el terreny. 

Es classifiquen en:  

 Sistemes oberts: són comuns quan s’associa a fonts d’aigua subterrànies. Es 

necessita una permeabilitat prou suficient per poder extreure un caudal adequat 

amb poca subsidència i bona qualitat del aigua. Hi ha de diversos tipus:  

 

- De recirculació: L’aigua es mou en una sola direcció, dels pous d’extracció als 

d’injecció, tant per a la calefacció com per la refrigeració.  

 

Figura 19: Representació dels dos 

esquemes del circuit segons la 

demanda. Font: Guia tècnica de 

sistemes geotèrmics oberts. Sèrie 

Geoner 2010. 

És una energia renovable per el que existeixen subvencions i ajudes de 

financiació especials per a la seva instal·lació. 
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- Sistema d’emmagatzematge subterrani d’energia tèrmica en aqüífers 

(ASET-A): el moviment del aigua es bidireccional, el que exigeix ampliar la 

instal·lació amb dos pous per poder invertir la direcció del flux del aigua dels 

pous d’extracció i injecció segons la demanda d’energia i permet 

l’emmagatzematge estacional de fred o calor.  

 

Figura 20: Il·lustració del sistema 

ASET-A. Font: M.Hendricks, 2013. 

Aspectes tecnològics e Hidrogeològics 

de la Geotèrmia. AIH-GE. Barcelona. 

 
 

 Sistemes tancats: el llaç de col·lectors del terreny es en circuit tancat. És el sistema 

habitual en bombes de calor geotèrmiques amb focus fred en el sòl

Per la disposició dels col·lectors en el terreny en sistemes tancats, es distingeixen:  

- Col·lectors en configuració horitzontal: és habitual que estiguin enterrats a 

poca profunditat (màx. 1,5 m). Són els sistemes més senzills d’instal·lar. La 

radiació solar és el mecanisme més important per renovar la temperatura del sòl, 

per tant no pot cobrir-se el sòl sobre els col·lectors. Els dibuixos (veure figura 21) 

ensenyen el tipus de distribució horitzontal.  

 

 

 

 

Figura 21: Tipus de 

col·lectors horitzontals 

en sistemes tancats. 

Font: Guia tècnica de 

bombes de calor 

geotèrmiques. 
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Respecte a les il·lustracions dels col·lectors Slinky i Svec explicar que quan 

s’instal·len espirals molt junts, el que es pretén es augmentar la longitud del tub 

utilitzat i per tant l’àrea del intercanviador amb el fi de poder intercanviar més 

calor. No obstant, s’ha de tenir en compte l’afecció tèrmica entre tubs i s’ha de 

tenir cura intentant no saturar el terreny en condicions de treball normal. 

 

- Col·lectors en configuració vertical: Són més cars que els horitzontals però 

ocupen molt menys espai. Aquest tipus assegura  més encara l’estabilitat de la 

temperatura del focus fred, ja que profunditza més a baix (50 – 150 m) de la zona 

influenciada per els canvis de temperatura externs.  

Figura 22: Sistema en paral·lel vertical i en sèrie vertical. Font: Guia tècnica. Disseny de bombes 

de calor geotèrmiques

Tal com s’ha explicat existeixen dos configuracions bàsiques diferents que a continuació 

s’examinen a través d’aquesta taula   

Taula 2: Comparació entre captadors geotèrmics horitzontals i verticals. Font: Galarza, 2008.  
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Per últim, existeixen els sistemes anomenats cimentacions termo-activades. 
 

- Cimentacions termo-activades: Durant el procés constructiu d’un edifici, de forma 

indirecta, s’està creant unes condicions favorables per al intercanvi d’energia en 

forma de calor amb el sòl. Això seria suficient en inserta en l’interior de part de les 

cimentacions de l’edifici, una xarxa de tubs de polietilè per on circula el aigua amb 

un anticongelant i connectar-los en un circuit tancat amb una bomba de calor o amb 

una màquina de refrigeració.  

 

Actualment aquest sistema és dels més utilitzats per escalfar edificis de grans 

dimensions a l’hivern i per a refredar-los a l’estiu, a través del magatzem 

subterrani estacional de calor i fred.  

 

Figura 23: Esquema d’un edifici amb cimentacions termo – activades. 

 

 

9.5 Manteniment 

Les instal·lacions de bomba de calor geotèrmica precisen de menor manteniment que les 

instal·lacions convencionals, ja que la part enterrada no necessita cap tipus de 

manteniment preventiu  i la bomba de calor aigua – aigua  necessita de menor manteniment 

respecte una bomba de calor aire – aigua. Per als components de la màquina es recomana 

seguir els programes de manteniment del fabricant corresponent. 
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9.6 Fluids refrigerants  

Un fluid refrigerant és tracta del vehicle de transport de calor entre l’interior i l’exterior. La 

bomba de calor per cicle de compressió treballa en cicle tancat, el que significa per al 

refrigerant que en cada cicle va a patir dos canvis de fase absorbint i cedint calor a les 

pressions que convinguin en l’evaporador i condensador, respectivament. S’ha de tenir en 

compte que al ser la temperatura exterior canviant al llarg del any, també ho faran les 

temperatures de treball del refrigerant i, amb elles, les pressions a les que patirà els canvis 

de fase, així que el refrigerant ha de tenir les propietats calorífiques adequades dins del 

rang previst d’ús. A més, ha de ser compatible amb els materials i fluids amb els que entri 

en contacte.  

Els refrigerants es solen classificar en dos grups: artificials i naturals.  

 

9.6.1 Artificials  

 CFCs (cloro fluoro carbonos): exemples, el R-12 i el R-502. Utilitzats amb 

profusió fins la seva prohibició per el seu alt potencial de destrucció de la capa 

d’ozó. Provoquen també efecte hivernacle.  

 HCFCs (hidro cloro fluoro carbonos): exemples, el R-22. També són prohibits.  

 HFCs (hidro fluoro carbonos): exemples, el R-134a, R-407c, R-410a, etc. Lliures 

de clor, no destrueixen la capa d’ozó, però sí amb efecte hivernacle.  

 

9.6.2 Naturals  

Cal destacar l’amoníac (R-717), hidrocarburs com el propà i el butà (R-290 i R-600a), 

el propi aigua (R-718), etc.  
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10. APLICACIÓ EN L’OBJECTE D’ESTUDI. LA LLAR UNIFAMILIAR 

10.1 Mètode de càlcul dels sondejos geotèrmics en sistemes geotèrmics de 

molt baixa entalpia 

En aquest punt, es realitzarà el desenvolupament de la metodologia dels càlculs que 

es basa en el disseny de la IGSHPA (“International Ground Source Heat Pump 

Association”), metodologia vàlida per a una primera estimació al propi disseny de 

sistemes geotèrmics i la utilitzada per RETScreen (Canadà). 

 El mètode IGSHPA per al disseny d’intercanviadors enterrats està basat en la teoria 

de la font de calor en forma de una línia infinita (Kelvin Line Source Theory). Segons 

aquesta teoria un intercanviador de calor que cedeix o agafa calor al/del subsòl es 

comporta com una font de calor amb un petit espessor i una longitud infinita, i per tant 

només cedeix calor en el sentit radial (flux de calor unidimensional). 

Es tracta d’un mètode de càlcul estàtic, és a dir, que assumeix que el sistema només 

funciona durant un temps determinat a una carga constant i amb el terra/sòl a la 

temperatura més desfavorable, de tal manera que en el mes de gener para calefacció 

i el mes de juliol per a refrigeració, amb una temperatura d’aigua fixe. Mentrestant, en 

mesos restant de l’any, la temperatura del aire serà més moderada, i per tant les 

càrregues seran menors i la temperatura del terra/sòl no es trobarà tan freda (hivern) 

o tant calent (estiu). Això provocarà que la temperatura del aigua sigui més normal i el 

sistema funcionarà amb un alt rendiment.  

En resum, cal explicar que bàsicament es basa en avaluar la idoneïtat de la instal·lació 

de una bomba de calor geotèrmia, i que aquests sistemes IGSHP són dissenyats 

mitjançant el balanç tèrmic, la carga de calefacció i refrigeració del edifici amb la 

capacitat d’escalfament i refredament que pot ser injectada o extreta del subsòl.  

Aquest mètode no té en compte l’efecte d’acumulació o dissipació de calor del 

terreny. 

En les instal·lacions de BCG (GHP) de menys de 70 kWe, es pot aplicar el mètode 

realitzant estudis aproximats del subsòl, beneficiant que l’estudi sigui més viable 

econòmicament. 

La norma UNE 100715-1, de disseny, execució i seguiment d’una instal·lació 

geotèrmica somera, recomana aquest mètode de disseny i càlcul per a tot sistema 

menor de 70 kWe.  
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10.1.1 Programa d’una BCG de menys de 70 kWe  

Els punts a seguir són els citats a continuació, on cada un d’ells es desglossa 

posteriorment.  

 Descripció climatològica de l’emplaçament. 

 Descripció geològica del terreny d’emplaçament. 

 Descripció tèrmica del terreny d’emplaçament. 

 Càlcul de les càrregues tèrmiques. 

 Selecció de la BCG i els seus components. 

 Càlcul del sondeig geotèrmic sistema tancat. 

 Comprovar la seva viabilitat econòmica i mediambiental.  

 

10.2 Legislació aplicable  

Per a la redacció del projecte tècnic s'ha de tenir en compte la següent legislació, la qual 

serà d'obligat compliment durant la realització dels treballs: 

Normativa d’edificació:  

 Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). 

Estableix les exigències que han de complir els edificis en relació amb els 

requisits bàsics de seguretat i habitabilitat establerts en la LOE. (llei d’ordenació 

de l’edificació). 

Normativa de les energies renovables:  

a) Directiva2009/28/CE. 

S’estableix com objecte aconseguir una quota mínima del 20% d’energia procedent 

de fonts renovables en el consum final brut d’energia de la Unió Europea, el mateix 

objectiu establert en Espanya, i una quota mínima del 10% d’energia procedent de 

fonts renovables en el consum d’energia en el sector del transport de cada estat 

membre per al any 2020.  

 

b) Objectiu 20-20-20.  

Estableix les bases per a que la UE obtingui els seus objectius per al 2020: un 20% 

de millora de l’eficiència energètica, una contribució de les energies renovables del 

20% i una reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEI) del 20%.  
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c) DEEE 2010/31/UE E 

Estableix que els nous edificis residencials, d’oficina i serveis construïts en la Unió 

Europea a partir del 2020 hauran ser d’energia quasi zero. Determina la limitació de 

la demanda energètica mitjançant un disseny bioclimàtic i eco-eficient del edifici i la 

producció d’energia amb fonts renovables.  

 

Normativa de l’energia geotèrmica:  

a) CTE DB HE (Estalvi d’Energia). HE2: Rendiment de les instal·lacions 

tèrmiques. 

Els edificis disposaran d’instal·lacions tèrmiques apropiades destinades a 

proporcionar el benestar tèrmic dels seus ocupants. Aquesta exigència es 

desenvolupa actualment en el vigent reglament d’instal·lacions tèrmiques en els 

edificis (RITE) i la seva aplicació quedarà definida en el projecte del edifici.  

 

b) Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves 

Instruccions tècniques complementàries ITE. R.D. 1751/1998 de 31 de Juliol i 

modificació posterior R.D. 1218/2002.  

Estableix les condicions que han de complir les instal·lacions de calefacció, 

climatització i ACS, és a dir, aquelles destinades abastir la demanda tèrmica, per 

aconseguir un ús racional de l’energia.  

Cal mencionar que respecte a la instal·lació d’energia geotèrmica en el seu conjunt, existeix 

un gran desconeixement i un baix impacte d’aquest tipus d’energia en el nostre país, per 

això l’energia geotèrmia no disposa d’un marc legal clarament definit, deixant buits en 

bastants aspectes. Es per això, que en la majoria dels casos es recorre a la normativa de 

altres països que si tinguin una legislació específica sobre aquesta energia, com es el cas 

de la norma VEREIN DEUTSCHER INGENIEURE (VDI 4640), vigent actualment en 

Alemanya: 

 

c) VDI 4640 “THERMAL USE OF THE UNDERGROUND”. 

Aquesta norma recull bàsicament el dimensionament d’instal·lacions 

geotèrmiques amb bomba de calor. 
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La Llei de Mines (Llei 22/1973) específica que l’energia geotèrmia és un recurs de la 

secció D. Però per una altra banda, els recursos de molt baixa entalpia s’exclouen de la 

Llei de Mines, de tal manera que queden exclosos els permisos d’explotació. 

 

Més normativa necessària:  

 Norma UNE 100011: 1991, Ventilació Mínima necessària en els recintes. 

 

 Norma UNE 100001: 1985, Condicions exteriors segons els valors climàtics 

anuals. 

 

 Taules de conductivitat de materials extretes de la norma UNE EN ISO 10 

456: 2001. 

 

 Legislació corresponent de la Comunitat Autònoma de Catalunya.  

 

 Decisió de la Comissió Europea 200/742/CE per la que s’estableixen els 

criteris ecològics per a la concessió de la etiqueta ecològica comunitària a 

les bombes de calor accionades elèctricament o per gas o d’absorció de gas.  

 

 Reglament d’equips a pressió.  

 

 Reglament electrotècnic de baixa tensió.  

 

 Normes UNE d’aplicació.  

 

 Llei 16/2002, de 28-06-2002, de protecció contra la contaminació acústica.  

 

 
 

És important remarcar que aquesta activitat és minera, per tant caldrà aplicar el Reglament 

General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera, on està desglossat en varies instruccions 

tècniques complementàries (I.T.C). Exemple: ITC 06.0.06: Aprofitament de recursos 

geotèrmics.  
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10.3 Localització  

Geogràficament Sant Fruitós de Bages, està situat al centre de la plana de Bages, la seva 

superfície es majoritàriament plana. El poble està situat a la dreta del riu Llobregat i al nord-

est de Manresa, i es travessat de dalt a baix per el riu Or. L’altitud mitjana es de 260m, tot 

i que el monticle de Sant Valentí arriba als 363m.  

El present estudi es centra en una casa unifamiliar situada en una urbanització anomenada 

Les Brucardes a les afores del municipi de Sant Fruitós del Bages, en la comarca del 

Bages, província de Barcelona.  

La direcció de l’objecte d’estudi és c/Sant Eloi nº 7.  

Les seves coordenades en el sistema de referencia UTM ETRS89 són:  

E (X): 406987,8 

N (Y): 4621241,3 

La cota altimètrica sobre el nivell del mar és de 305 metres.  

En la figura que s’adjunta a continuació (veure figura 24) es mostra l’emplaçament del 

habitatge marcat amb un punt, amb número del polígon 71145 i  de parcel·la urbana 03 

segons el cadastre que proporciona l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). 

 

 

          

 

 

 

         

Figura. 24: Ubicació 

geogràfica del habitatge. 

Font: Vissir, ICGC. 
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En la següent imatge (veure figura 25) es pot veure l’orografia del terreny d’on està situada 

la llar.  

La finca té una superfície de 1294 m2 dels quals 271 m2 és l’extensió de la llar  i està 

construïda des de l’any 1980 segons la Seu Electrònica del Cadastre. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura. 25: Ortofoto a escala 1:5000 de la urbanització on es troba l’objecte d’estudi. Font: Vissir, 

ICGC.  

 

 

10.4 Descripció climatològica  

La casa es troba amb una orientació NO – SE, on la façana principal té una orientació NO. 

Per tant, degut aquesta orientació i altres aspectes que cal tenir en compte per a un correcte 

dimensionament de la instal·lació i una bona climatització del habitatge cal basar els càlculs 

en les condicions climatològiques de la pròpia zona d’estudi. Gràcies això, es podrà 

aconseguir reduir el sobredimensionat de les maquines de calefacció i refrigeració. 

 

Com a resum sobre la climatologia de la comarca en la qual es troba l’objecte d’estudi es 

pot afirmar que el clima de la comarca del Bages està determinat per la disposició del relleu 

i pel caràcter de les pertorbacions.  

  

CASA UNIFAMILIAR 
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El clima del Bages és divers però de caràcter mediterrani – continental de baixa altitud, 

caracteritzat per una notable oscil·lació tèrmica. Concretament es defineix com un 

microclima mediterrani subhumit de tendència continental, força fred a l’hivern (1-2 mesos 

de temperatura hivernal en els quals la temperatura mitjana és superior als 0ºC però és 

inferior als 5ºC). 

Partint amb la idea de què com la casa unifamiliar a estudiar es troba a pocs quilòmetres 

de Manresa i en les Brucardes que es troba en les rodalies de Sant Fruitós del Bages, per 

tant, es realitza una extrapolació conjunta, fent una valoració general, utilitzant tres 

estacions meteorològiques que hi ha en un radi proper a la zona. 

En aquesta imatge (veure figura 26) s’aprecia l’extrapolació que es realitza per a tenir unes 

dades climàtiques generals, ja que les dades obtingudes de les diverses estacions no 

difereixen gaire, degut a què es poden englobar en un mateix clima, com s’ha citat 

anteriorment. L’ estrella vermella significa l’emplaçament de l’objecte d’estudi.  

Les estacions meteorològiques automàtiques són: Artes (WW), El pont de Vilomara (R1) i 

Sant Salvador de Guardiola (CL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura.26: Imatge d’un mapa amb la situació dels municipis on es troben les estacions 

meteorològiques. Font: Vissir, ICGC. 
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En les taules (veure taula 3) que es troben a continuació hi ha la recollida de dades de les 

tres estacions meteorològiques obtingudes a partir de l’organisme Meteocat. Aquestes 

taules mostren durant el període de 9 anys (2007-2016), les diferents temperatures 

mensuals. 
 

Taula 3: Representació dels diferents tipus de temperatures mensuals al llarg del període de 2007 
fins al 2016. Font: meteocat.cat 

 

Existeixen molt tipus de classificació climàtica, com per exemple a escala mundial hi ha el 

sistema de classificació Köppen, tot i que en aquest projecte es comenta la classificació 

per zones climàtiques d’Espanya segons el CTE, per confirmar i donar validesa a 

l’extrapolació realitzada. 

Segons el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), mitjançant el Document Bàsic HE d’estalvi 

d’energia s’estableix la zona climàtica de l’ habitatge identificada per una lletra 

corresponent a la divisió d’hivern, i un número corresponent a la divisió d’estiu. Aquest codi 

s’ha establert per a la limitació de demanda energètica. Les localitats que no són capitals 

de província com aquest cas en concret, no disposa de valors tabulats aprovats per la 

norma.  
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Per tant, s’ha de recórrer a la classificació que es basa en funció de la diferència d’altura 

que existeixi entre la localitat corresponent i l’altura de referencia de la capital de la seva 

província d’Espanya.  

Per a cada província, es seleccionarà el clima corresponent a la condició amb la menor 

cota de comparació. Cada zona climàtica quedarà identificada amb una lletra, corresponent 

a la divisió d’hivern, i un número, corresponent a la divisió d’estiu.  

Com la casa d’aquest projecte està ubicada en la urbanització que es troba a una cota una 

mica més alta respecte a la localitat, Sant Fruitós de Bages (província de Barcelona), amb 

una cota de 247 metres segons l’ajuntament, per tant li correspon la zona climàtica C1 

(veure taula 4). 

 

Taula 4: Zones climàtiques. Font: Document bàsic HE estalvi d’energia. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Es pot corroborar aquesta correspondència de zona climàtica mitjançant una altra font 

d’informació com és la Generalitat de Catalunya, on exportant dades del CTE, és a dir, es 

basa en la seva norma, ha elaborat el seu informe per a cada municipi de la província 

seleccionada. 

En la taula de la pàgina següent es mostra la correspondència de la zona climàtica que li 

pertany a Sant Fruitós de Bages respecte a les capitals de província que s’han vist en la 

taula anterior (veure taula 5). 
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Taula 5: Mostra les zones climàtiques de les poblacions de Catalunya, respecte a les capitals de 
província. Font: Departament de medi ambient i habitatge. Generalitat de Catalunya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La metodologia IGSHPA específica que per a la localitat escollida, és a dir, per a Sant 

Fruitós del Bages, les dades climàtiques procedents del CTE són per a cada hora cada dia 

de l’any.  

Descarregant les dades climatològiques de la zona en la mateixa web oficial del CTE en 

format .met i traslladades a una fulla Excel, on hi ha tota la recopilació dels càlculs. 

Mitjançant la tabulació corresponent a:  

Figura 27: Capçalera de les dades tabulades.  

 

S’obté la informació on cada línia de dades s’expressa en forma d’hora en hora. D’aquí, 

s’extreu i es recopila els valors necessaris per als posteriors càlculs:  
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Taula 6: Temperatures necessàries per als càlculs. Font: fulla Excel. 

DADES ÚTILS PER ALS CÀLCULS 

Temperatura seca mitjana anual (T0) 13,72 ºC 

Td, calefacció (mínima)  - 2,50 ºC 

Td, refrigeració (màxima)  31,30 ºC 

Màx, diferència de temperatura (A0)  11,22 ºC 

Aquesta informació s’organitza en hores anuals que l’aire exterior es troba en un determinat 

interval de temperatures. També es mostra la quantitat d’hores que hi en el gener i en el 

juliol en el determinat interval, ja que així ho defineix aquesta metodologia.  

Els intervals de graus de temperatura exterior són les anomenades “Temperatures bins” i 

de forma general son intervals de dos graus.  

Aquestes “temperatures bins” estan plasmades en una taula (veure taula 7) la qual permet 

obtenir unes gràfiques que serveixen per tenir de manera visual el repartiment de les hores 

en els diferents intervals de dos graus, ja sigui de forma anual, al gener o bé al juliol (veure 

annex B). 

  

Taula 7:Interval de temperatures, temperatures bins. Font: fulla Excel.  

Increment de 
temperatures 

(temperatures bins) 

Temperatura 
mitjana 

Hores anuals d' 
ocurrencia 

Hores anuals 
d' ocurrencia 

en gener 

Hores anuals 
d' ocurrencia en 

juliol 

-3 a 0 -1 32 12 0 

0 a 2 1 128 42 0 

2 a 4 3 222 54 1 

4 a 6 5 467 86 5 

6 a 8 7 845 147 13 

8 a 10 9 932 169 27 

10 a 12 11 1094 131 37 

12 a 14 13 1097 65 58 

14 a 16 15 955 27 68 

16 a 18 17 867 11 93 

18 a 20 19 660 0 103 

20 a 22 21 534 0 102 

22 a 24 23 360 0 70 

24 a 26 25 267 0 64 

26 a 28 27 197 0 65 

28 a 30 29 86 0 24 

30 a 32 31 17 0 14 

Total  8760 744 744 
  0 0 0 
     

Total horas=  8760 744 744 
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10.5 Descripció geològica 

10.5.1 Context geològic regional  

Segons l’empresa GeoCentrum Enginyers S.L, en el seu estudi Geotècnic del sector 

del parc tecnològic de la Catalunya central a Manresa (El Bages), la comarca del 

Bages, es troba totalment situada dins de la Depressió Geològica de l’Ebre, que és 

reomplerta de materials Terciaris i Quaternaris, ocupa l’extensa superfície situada 

entre el Sistema Pirinenc i les Serralades Litorals.  

Com a caràcter general, es pot explicar que els materials de les diferents formacions 

presenten un clar i generalitzat capbussament de direcció NW, que no passa de 10º. 

De tot això en resulta un fort component tabular, que caracteritzarà els diferents relleus 

presents a la comarca del Bages. 

Les litologies dominants que constitueixen la Formació d’Artés i bàsicament la 

Depressió Central  són formats sovint per margues a vegades, algunes d’origen marí. 

Entre els nivells margosos podem trobar intercalacions de calcàries, guixos, gresos i 

lutites. Aquesta formació d’Artés està formada per una seqüencia litològica de lutites i 

margues amb diferents intercalacions de capes de gres de potència variable i capes 

de calcàries de poca potència (rarament superior a 1 metre). El conjunt d’aquestes 

materials mostra una coloració rogenca i ocre amb nivells gris blavosos corresponents 

a les margues i calcàries, com es pot observar en la figura següent (veure figura 28). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 28: Context geològic 

del Bages Font: Medi Natural 

del Bages. 
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9.5.2 Context geològic local  

L’institut geològic i miner d’Espanya (IGME), l’any 1991 va iniciar la digitalització de la 

cartografia MAGNA amb l’objectiu de generar una base de dades espacial geològica en format 

digital. MAGNA és l’acrònim del Mapa Geològic Nacional. Aquesta base de dades està 

constituïda per més de mil fulles a escales 1:25000 i 1:50000. 

 

La fulla corresponent a Sant Fruitós de Bages es la 363 i es titula “Manresa” (veure annex 

D) . El municipi es localitza en el centre de la fulla. A continuació en la figura 29 es mostra 

la porció en la que s’ubica la llar, l’objecte d’estudi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 29: Retall de la Fulla 363  de la sèrie MAGNA50. Inclou la població de Sant Fruitós de 

Bages i a l’oest la capital de comarca, Manresa. Font: IGME. 
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Segons la llegenda, en la zona d’estudi es troben les fàcies marines, zona de formació 

sedimentaria constituïda per materials detrítics.  

Ts22-21
Ab-Ac   Gresos amb ciment aspàrtic, roques carbonatades impures. 

Tc22-21
Ab-Ac  Calcàries de textura fina molt fossilíferes amb aspecte nodular. 

Tm22-21
Ab-Ac  Margues blavoses fossilíferes amb aspecte molt característic. 

De tota la informació que mostra la web del IGME respecte la fulla 363 de Manresa, s’hi 

troben diverses columnes estratigràfiques de diferents sondejos realitzats l’any 1973. Hi ha 

una columna d’un sondeig de la zona dels tres salts del Llobregat a prop de l’objecte 

d’estudi, la qual s’utilitza per fer una extrapolació en la zona a estudiar.  

En la columna estratigràfica (veure figura 30) on es representen aproximadament els 

primers 80 m es veuen els diferents materials que trobem en el subsòl de la zona d’estudi. 

Després d’aquests 80 m la seqüencia dels estrats i les intercalacions que es troben són 

extremament repetitives. 

Sobre l’aspecte hidrogeològic  cal argumentar que degut a la falta de permeabilitat de la 

majoria dels terrenys, i en alguns casos les condicions topogràfiques, són motius 

d’absència d’aqüífers explotables, amb que el subministrament en la zona es fa 

generalment del aigua de superfície. Aquest fet es positiu per a la realització i 

dimensionament dels sondejos.  
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Figura. 30: Columna estratigràfica amb els primers 80 m de profunditat. Font pròpia.  
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10.6 Descripció tèrmica  

Un cop s’ha identificat les successions capes i espessors dels substrats rocosos existents 

en la zona, es necessari caracteritzar-los tèrmicament en funció de les propietats 

tèrmiques.  

Amb l’ajuda del ICGC on hi ha el Atles Geotèrmic de Catalunya, el qual té disponible 

diferents dades es pot saber, la conductivitat tèrmica mitjana del terreny o bé també la 

resistència tèrmica mitjana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura. 31: Mapa de Catalunya amb les conductivitats tèrmiques del terreny. Font: Atles geològic 

del ICGC. 

Segons el Atles, diu que la conductivitat tèrmica en la zona d’estudi és de  2,59 W/m · K.  

Per trobar la difusivitat característica en el terreny objecte d’estudi, cal conèixer les 

propietats tèrmiques dels materials. Per tant, es recorre a la taula següent que es regeix 

per la norma VDI – 4640. 
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Taula 8: Propietats tèrmiques dels materials. Font: Paud, D. Geothermal  energy  and heat  

storage. 2002.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  partir d’aquestes dades obtingudes de dues fonts diferents d’informació es calcula la 

difusivitat mitjana ponderada del terreny fins a una profunditat de 120 m. 

Primerament, es calcula la difusivitat diària per a cada estrat del subsòl. I un cop es realitzat, 

es fa una mitjana aritmètica ponderada en funció de la potència de cada estrat.  

La difusivitat tèrmica es característica de cada material i ve donada per l’expressió:  

𝜶 =
𝜸

𝝆 · 𝑪𝒑
· 𝟑𝟔𝟎𝟎 · 𝟐𝟒 =  (

𝒎𝟐

𝒅𝒊𝒂
) 

𝜶𝒎 =  
(𝜶𝟏 · 𝒑𝟏) + (𝒂𝟐 · 𝒑𝟐) + ⋯ + (𝒂𝒏 · 𝒑𝒏)

𝒑𝟏 + 𝒑𝟐 + ⋯ + 𝒑𝒏
 

α: Difusivitat tèrmica,  [
𝑚2

𝑠
] . 

λ:  Conductivitat del material,  [
𝑊

𝑚2·𝐾
]. 

ρ:  Densitat del material, [
𝐾𝑔

𝑚3]. 

Cp:  Calor específic del material, [
𝐽

𝑘𝑔·𝐾 
]. 

Pi:     Potència de cada substrat. 
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Alhora d’escollir la conductivitat tèrmica, s’agafa el valor típic que indica la taula per a 

cada material, ja que el valor que dóna el Atles és una ponderació mitjana del terreny i no 

diferencia per estrats.  

 

Taula 9: Càlcul de la difusivitat mitjana ponderada. Font: fulla Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop s’han agafat i calculat els paràmetres necessaris per a l’obtenció del valor de la 

difusivitat, es necessari conèixer la temperatura màxima i mínima que tindrà el sòl a la 

profunditat mitjana on es trobarà el sondeig per tal de poder-lo dissenyar correctament. 

Com bé s’ha explicat ens els capítols anterior dels conceptes teòrics sobre l’estimació de 

la temperatura del terreny. Es pot dir que l’energia aportada per la radiació solar, 

precipitacions i altres efectes atmosfèrics es transferida diàriament a la superfície de la 

terra produint-se un equilibri. Com a conseqüència d’aquest equilibri, a certes profunditats 

(15 metres aproximadament), la temperatura es manté constant i s’aproxima a una 

mitjana anual del aire ambient en la determinada zona. 

Càlcul difusivitat: 

Gresos / Arenisques 

Conductivitat (W/mK) 2,3 

Capacitat calorífica volumètrica (MJ/m^3*K) 2,2 

Profunditat (m) 31 

Difusivitat (m^2/s) 1,04545E-06 

Difusivitat (m^2/dia) 0,090327273 

Margues 

Conductivitat (W/mK) 2,1 

Capacitat calorífica volumètrica (MJ/m^3*K) 2,2 

Profunditat (m) 50 

Difusivitat (m^2/s) 9,54545E-07 

Difusivitat (m^2/dia) 0,082472727 

Calcàries 

Conductivitat (W/mK) 2,8 

Capacitat calorífica volumètrica (MJ/m^3*K) 2,25 

Profunditat (m) 6 

Difusivitat (m^2/s) 1,24444E-06 

Difusivitat (m^2/dia) 0,10752 

Difusivitat mitjana ponderada en m^2/s 1,00693E-06 

Difusivitat mitjana en m^2/dia 0,086998871 
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Es pot concloure que a mesura que augmenta la profunditat en el terreny la temperatura 

d’aquest tendeix a estabilitzar-se. Com la bomba de calor realitza un intercanvi de calor 

amb el terreny (refredant-lo a l’hivern i escalfant-lo a l’estiu), es necessari estimar l’evolució 

de la temperatura del terreny en funció del temps i la profunditat. 

Per a calcular la temperatura del sòl en la zona més superficial (fins aproximadament 20 

metres de profunditat) s’ha fet ús del model proposat per Hillel (1982). Aquest model permet 

determinar la temperatura per a un dia concret del any i per a una determinada profunditat 

mitjançant la següent equació:  

(𝒛, 𝑻) = 𝑻𝒂 − 𝑨𝟎 · 𝒆
−𝒛√

𝝅
𝟑𝟔𝟓𝒂 𝐜𝐨𝐬(

𝟐𝝅

𝟑𝟔𝟓
(𝒕 − 𝒕𝟎) − 𝒛√

𝝅

𝟑𝟔𝟓𝒂
 ) 

on:  

T:  Temperatura a la profunditat z el dia t, [ºC]. 

z:  Profunditat, [m].  

t:  Nombre de dies des de el dia de referencia.  

t0::  Constant de fase expressa en dies. Es el desfase en dies, es refereix al desplaçament 

de la temperatura superficial amb la profunditat; un valor típic d’aquest paràmetre es 

35 ± 10 dies (anàlisis  de Kusuda). 

Ta:  Temperatura mitjana anual del terreny [ºC], que correspon amb la temperatura 

mitjana anual del aire ambient sobre la superfície del terreny. 

A0:  Màxima diferencia de temperatures anual en la superfície del terreny, [K].  

α:  Difusivitat  tèrmica del terreny, [m2/ dia], depèn del tipus de sòl i el contingut en aigua. 

 

Mitjançant les dades climàtiques de la zona C1 proporcionades per el CTE, doncs s’obté 

que en el cas particular de les Brucardes (Sant Fruitós de Bages), els valors corresponents 

als paràmetres de la equació són:  

T:  Es considera com dia de referencia el 1 de gener, al que s’assigna el valor de 1.  

Ta: Es considera la temperatura mitjana en la superfície, que és 13,7 ºC.  
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A0:  Màxima diferència de temperatures anual en la superfície del terreny, [K].  

Amplitud anual de la temperatura mitjana diària =   10,7  

= (23,8875 (𝑀𝐴𝑋 𝑇𝑚𝑖𝑡𝑗𝑎𝑛𝑎   𝑚𝑒𝑠 𝐴𝑔𝑜𝑠𝑡) − 2,4875 (𝑀𝐼𝑁 𝑇𝑚𝑖𝑡𝑗𝑎𝑛𝑎  𝑚𝑒𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟))/2   

t0:    S’ha pres com constant un valor de 10 (Valor de Kusuda).  

α:   S’agafa el valor trobat anteriorment: 0,086998871 

 

Sobre el valor del paràmetre t0,  es pot fer una aproximació. El desfase es proporcional a 

la difusivitat tèrmica mitjana del terreny. Quant major sigui la difusivitat menor el desfase. 

Per tant, per a calcular aquest paràmetre s’utilitza  la difusivitat tèrmica del terreny calculada 

abans, i es realitza una extrapolació lineal considerant  que el desfase màxim de 45 dies, 

seria si existeix un sòl de bentonita que posseeix un dels valors més baixos de difusivitat 

mitjana diària (α = 0,004 m2/dia) i el mínim de 25 dies si hi ha un sòl compost de sal, que 

posseeix la difusivitat mitjana diària més elevada (α = 0,4608 m2/dia). 

On s’obté:  

  

Per obtenir totes les temperatures corresponents, es realitza mitjançant una fulla d’Excel 

aplicant la fórmula, on per a cada dia del any, des del dia 1 (1 de gener) fins al dia 334 (31 

desembre) és troba la temperatura del terreny cada 0,5 metres de profunditat, juntament 

amb les altres variables descrites anteriorment. 
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Finalment, amb totes les dades obtingudes es pot crear la gràfica la temperatura del terreny 

de la localització, fins on és manté constant. La gràfica mostra la  variació de temperatura 

del terreny per a la casa unifamiliar de les Brucardes (veure annex C).  

 
 

10.7 Càlcul de les càrregues tèrmiques 

La finalitat en aquest capítol consisteix en determinar la quantitat de calor que necessita o 

extreure la llar per a mantenir una temperatura de confort determinada. Bàsicament és 

mesurar la demanda energètica del habitatge.  

És té en compte varis punts:  

 L’estructura dels tancaments i la seva conductivitat tèrmica. 

 Els ponts tèrmics de l’estructura.  

 L’activitat del edifici. 

 El nombre de persones. 

 La quantitat d’aire que s’agafa de l’exterior o s’infiltra per ventilar els espais.  

 La radiació solar que incideix. 

 Les calors internes generades per la il·luminació i per els electrodomèstics.  

 

Els dos objectius claus són;  

 A l’hivern:  

 Primer trobar la màxima potència calorífica de calefacció (kW). 

 I segon trobar per a tot el període de calefacció l’energia perduda per la llar 

(kWh).  

 

 A l’estiu:  

 Primer trobar la màxima potència calorífica de calefacció (kW). 

 I segon trobar per a tot el període de calefacció l’energia perduda per la llar 

(kWh).  

  

El fet que hi hagi una alta complexitat en els càlculs, comporta la necessitat de la utilització 

d’un software de simulació per a poder complir la normativa CTE. Es tracta del programa 

“Clima” que és semi – oficial (Atecyr) dissenyat per la UPV (Universitat Politècnica de 

València), que té com a prestacions fer un càlcul de les càrregues tèrmiques de calefacció  

i refrigeració, i també el càlcul de la demanda energètica.  
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El programa realment és un software de simulació tèrmica d’edificis realitzant l’ anàlisis de 

forma horària, a través de funcions de transferència d’edificis i amb la base de dades 

normalitzades (condicions tèrmiques exteriors, dades de materials, utilitzats en els 

programes oficials de certificació energètica d’edificis), bases de dades que estan obertes 

per a poder incorporar nous elements  

 

10.7.1 Distribució de la casa  

La casa es composa de 3 pisos: la planta baixa, una primera planta i una segona 

planta. A continuació es tabula la distribució de la llar dividida per pisos i també per 

diferents espais amb les seves respectives superfícies. Les zones al aire lliure com els 

jardins i el balcó queden exclosos ja que no entren en l’estudi. 

 

Taula 10: Distribució dels espais de la casa i la seva superfície. Font pròpia. 

En referència a tots els espais de la casa s’ha de mencionar que únicament el 

garatge és el que no estarà a condicionat, però si s’ha de tenir en compte en 

l’estudi energètic, ja que forma part del cos de l’edifici.  

  

PLANTA ESPAI SUPERFÍCIE (m2) 

PLANTA BAIXA 

Garatge 58,00 

Lavabo 1 6,40 

Rebedor 16,60 

PRIMERA PLANTA 

Despatx 16,60 

Lavabo  2 11,50 

Menjador 38,00 

Cuina 19,00 

SEGONA PLANTA 

Lavabo 3 15,75 

Habitació 1 17,50 

Habitació 2 27,50 

Habitació 3 27,50 

Passadís 16,50 

TOTAL  271,00 

TOTAL ACONDICIONAT  213,00 
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10.7.2 Demanda energètica  

Les condicions interiors han de ser tals que siguin capaç de satisfer el benestar tèrmic 

o confort dels ocupants. Segons la RITE, l’ambient tèrmic es defineix per aquelles 

característiques que condicionen els intercanvis tèrmics del cos humà amb el ambient, 

en funció de l’activitat de la persona, etc. Segons la instrucció tècnica IT 1.1.4.1.2 les 

condicions interiors de disseny es fixaran en funció de la activitat metabòlica de les 

persones i el grau de vestimenta. Aquests valor es recullen en la següent taula:  

 

Taula 11: Condicions interiors de disseny Font: Taula 1.4.1.1 del RITE. 

 

 
 

 

En el cas pràctic s’ha escollit:  

  

 

 

Figura 32: Condicions interiors de disseny Font: Software Clima. 

 

En funció de totes les dades  que s’han introduït (veure annex A), és a dir,  les dades 

de la casa, les condicions exteriors, l’ús del edifici, l’entrada de dades del edifici 

(geometria i distribució) el programa “Clima” ho processa tot i obté els resultats   

Segons les condicions del cas d’estudi de les Brucardes la demanda és la següent que 

es pot veure representada gràficament en la següent figura (veure figura 33). 

 
Demanda total refrigeració [kWh]: 1066,46 

Demanda total calefacció [kWh]: - 5324.30 
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Figura 33: Gràfic sobre la demanda energètica mensual de la casa en kWh. Font: Software 

Clima. 

Del gràfic es conclou que hi ha una un major consum d’energia quan les temperatures 

són més extremes. Per una banda, a l’hivern la bomba consumirà molta més energia 

per a la calefacció al gener, respecte als altres mesos també freds. I per l’altra banda, 

en el tema de refrigeració el pic es al juliol.  

 

10.7.3 Càrregues tèrmiques  

 Per al càlcul de carregues tèrmiques de la llar si no es disposa de un altra mètode de 

càlcul més exacte es fa servir el mètode de fluxos energètics. 

Mitjançant aquest procediment de càlcul, primer s’ha de conèixer les necessitats 

energètiques de la llar, és a dir les càrregues tèrmiques del disseny. Per tant, es 

comença amb les següents dades conegudes de l’objecte d’estudi que s’han obtingut 

gràcies al software Clima.  

�̇�(𝒌𝑾, 𝑾) 𝒊 𝑸(𝑱, 𝒌𝑱, 𝒌𝑾𝒉) 

Taula 12: Dades d’entrada per als càlculs. Font: fulla Excel. 

 

 

 

 

 

DADES D’ ENTRADA (INPUT DATA) 

Qdisseny calefacció 6,55 kW 

Qdisseny refrigeració 7,17 kW 

Qtotal calefacció 5324,30 kWh 

Qtotal refrigeració 1066,46 kWh 

Td, calefacció -2,375 ºC 

Td, refrigeració 29,735 ºC 
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Mitjançant aquest procediment de càlcul, primer s’ha de conèixer les necessitats 

energètiques de la llar, és a dir les càrregues tèrmiques del disseny. Per tant, es 

comença amb les següents dades conegudes de l’objecte d’estudi que s’han obtingut 

gràcies al software Clima.  

�̇�(𝒌𝑾, 𝑾) 𝒊 𝑸(𝑱, 𝒌𝑱, 𝒌𝑾𝒉) 

El fonament es basa en que la càrrega de calefacció o bé refrigeració de l’habitatge es 

proporcional a la temperatura exterior. 

El propòsit es calcular els coeficients “c0” i “cy”. 

�̇� = 𝑪𝟎 + 𝑪𝟏 ∗ 𝑻𝟎 (1) 

Càlculs dels coeficients de l’equació de càrrega tèrmica d’hivern 

La càrrega tèrmica de calefacció i la temperatura d’hivern de disseny (exterior) es poden 

relacionar, com ho indica la fórmula: 

�̇�𝒅𝒊𝒔𝒔𝒆𝒏𝒚𝒄𝒂𝒍𝒆𝒇𝒂𝒄𝒄𝒊ó = 𝒄𝟎 + 𝑪𝟏 ∗ 𝑻𝒅, 𝒄𝒂𝒍𝒆𝒇 (2) 

Integrant aquesta corba sobre la distribució de les temperatures bins (explicat abans), 

operant i resolent, s’obté:  

 

 

 

 

On T0,i es la temperatura mitjana exterior per a cada interval de temperatures, i h(T0,i) 

és el nombre d’hores de temperatura exterior T0,i en l’estació de calefacció i Q la 

càrrega total de calefacció per al període hivernal, en kWh.  

Els intervals de temperatura que s’han de considerar per al càlcul han de ser inferiors 

a la temperatura de balanç.  

𝑻𝒃𝒂𝒍𝒂𝒏ç =  
−𝒄𝟎

𝒄𝟏
  (5a) 

Un cop calculats c0 i c1 es calcula Tbalanç (temperatura d’equilibri tèrmic) i es torna a 

calcular c0 i c1 amb els valors d’intervals de temperatures inferiors, procedint a un càlcul 

interactiu (iteració) fins que la solució es trobada.  

  

𝒄𝟎 =  [
�̇�𝒅𝒊𝒔𝒆ñ𝒐 𝒄𝒂𝒍𝒆𝒇𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏∗∑ (𝑻𝟎,𝒊)∗𝒉(𝑻𝟎,𝒊)−𝑸𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒄𝒂𝒍𝒆𝒇𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏∗𝑻𝒅,𝒄𝒂𝒍𝒆𝒇

𝒑
𝒊=𝟏

∑ (𝑻𝟎,𝒊)∗𝒉(𝑻𝟎,𝒊)−𝑻𝒅,𝒄𝒂𝒍𝒆𝒇∗∑ 𝒉(𝑻𝟎,𝒊)
𝒑
𝒊=𝟏

𝒑
𝒊=𝟏

]   (3a) 

𝒄𝟏 = [
𝑸𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒄𝒂𝒍𝒆𝒇𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏− �̇�𝒅𝒊𝒔𝒆ñ𝒐 𝒄𝒂𝒍𝒆𝒇𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏∗∑ 𝒉(𝑻𝟎,𝒊)

𝒑
𝒊=𝟏

∑ (𝑻𝟎,𝒊)∗𝒉(𝑻𝟎,𝒊)−𝑻𝒅,𝒄𝒂𝒍𝒆𝒇∗∑ 𝒉(𝑻𝟎,𝒊)
𝒑
𝒊=𝟏

𝒑
𝒊=𝟏

]  (4a) 
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Càlculs dels coeficients de l’equació de càrrega tèrmica d’estiu 

El procediment presentat en les equacions (1) a (5) es replica per a obtenir un conjunt 

separat de coeficients c0 i c1 per a l’estació de refrigeració (estiu), el dissenyador només 

ha de conèixer la Td,enfria (temperatura de disseny d’estiu exterior), la càrrega de 

refredament (�̇� disseny refredament) i la càrrega total de refredament de la llar (Qtotal 

refredament).  

 

 

 
 

Els intervals de temperatura que s’han de considerar per al càlcul han de ser superiors 

a la temperatura d’equilibri: 

𝑻𝒃𝒂𝒍𝒂𝒏ç =  
−𝒄𝟎

𝒄𝟏
  (5b) 

Un cop calculats c0 i c1 es calcula Tbalanç (temperatura d’equilibri tèrmic) i es torna a 

calcular c0 i c1 amb els valors d’intervals de temperatures superiors, procedint a un càlcul 

interactiu (iteració) fins que la solució es trobada.  

 

Resultats dels càlculs 

Per tant, agafant els dos conjunts de coeficients es pot calcular la càrrega del disseny 

de refredament i d’escalfament en funció de la variació de la temperatura exterior (tant 

en hivern com en estiu). Mitjançant l’equació (1) ja esmentada abans.  

En la pàgina següent hi ha el seguit de taules que recullen els resultats obtinguts del 

procediment de càlcul. Aquestes taules s’han confeccionat amb l’ajuda del Excel, on es 

pot operar fàcilment i ordenadament. 

 

 

  

𝒄𝟎 =  [
�̇�𝒅𝒊𝒔𝒆ñ𝒐 𝒓𝒆𝒇𝒓𝒊𝒈𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏∗∑ (𝑻𝟎,𝒊)∗𝒉(𝑻𝟎,𝒊)−𝑸𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒓𝒆𝒇𝒓𝒊𝒈𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏∗𝑻𝒅,𝒓𝒆𝒇𝒓

𝒑
𝒊=𝟏

∑ (𝑻𝟎,𝒊)∗𝒉(𝑻𝟎,𝒊)−𝑻𝒅,𝒓𝒆𝒇𝒓∗∑ 𝒉(𝑻𝟎,𝒊)
𝒑
𝒊=𝟏

𝒑
𝒊=𝟏

]  (3b) 

𝒄𝟏 = [
𝑸𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒓𝒆𝒇𝒓𝒊𝒈𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏− �̇�𝒅𝒊𝒔𝒆ñ𝒐 𝒓𝒆𝒇𝒓𝒊𝒈𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏∗∑ 𝒉(𝑻𝟎,𝒊)

𝒑
𝒊=𝟏

∑ (𝑻𝟎,𝒊)∗𝒉(𝑻𝟎,𝒊)−𝑻𝒅,𝒓𝒆𝒇𝒓∗∑ 𝒉(𝑻𝟎,𝒊)
𝒑
𝒊=𝟏

𝒑
𝒊=𝟏

]  (4b) 
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Taula 13: Taules amb els resultats del procediment de càlcul de calefacció (hivern). Font: fulla 
Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

Toi h Toi*h 

-1 32 -32 

1 128 128 

3 222 666 

5 467 2335 

7 845 5915 

9 932 8388 

11 1094 12034 

13 1097 14261 

15 955 14325 

17 867 14739 

19 660 12540 

21 534 11214 

23 360 8280 

25 267 6675 

27 197 5319 

29 86 2494 

31 17 527 

Suma 8760 119808 

Suma 1 5772 58020 

Suma 2 3720 29434 

Suma 3 2626 17400 

Suma 4 2626 17400 

c0 c1 Tbalance 

5,67 -0,37 15,32 

5,47 -0,45 12,09 

5,37 -0,50 10,79 

5,36 -0,50 10,66 

5,36 -0,50 10,66 

Càrrega de 
calefacció (kW) 

5,86 

4,85 

3,85 

2,84 

1,84 

0,83 

-0,17 

-1,17 

-2,18 

-3,18 

-4,19 

-5,19 

-6,20 

-7,20 

-8,21 

-9,21 

-10,22 
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Taula 14: Taules amb els resultats del procediment de càlcul de refrigerament (estiu). Font: fulla 
Excel. 

 

 
   

  

 

    

 

 

Utilitzant els dos conjunts de coeficients es calcula la càrrega de refredament i 

d’escalfament per a cada interval de temperatura (temperatures bins) seleccionat en les 

dades climàtiques.  

En la pàgina següent es mostra la taula final del procediment de càlcul que s’ha seguit 

(mètode de fluxos energètics) juntament amb el gràfic que relaciona la potència en funció 

amb els intervals de temperatura.  

És corrobora tant en la taula com en el gràfic que per als intervals de temperatura 13, 

15 i 17 ºC no hi ha cap tipus de demanda, és a dir, les potències tèrmiques són 0, la 

bomba de calor no funciona.  

  

Toi h Toi*h 

-1 32 -32 

1 128 128 

3 222 666 

5 467 2335 

7 845 5915 

9 932 8388 

11 1094 12034 

13 1097 14261 

15 955 14325 

17 867 14739 

19 660 12540 

21 534 11214 

23 360 8280 

25 267 6675 

27 197 5319 

29 86 2494 

31 17 527 

Suma 8760 119808 

Suma 1 6134 102408 

Suma 2 5040 90374 

Suma 3 3943 76113 

Suma 4 3943 76113 

c0 c1 Tbalance 

-5,88 0,44 13,40 

-8,78 0,54 16,37 

-10,36 0,59 17,57 

-12,50 0,66 18,89 

-12,50 0,66 18,89 

Càrrega de 
refrigeració (kW) 

-13,16 

-11,84 

-10,51 

-9,19 

-7,87 

-6,54 

-5,22 

-3,90 

-2,58 

-1,25 

0,07 

1,39 

2,72 

4,04 

5,36 

6,68 

8,01 
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Taula 15: Càlcul de la potència necessària de refrigeració i calefacció en funció de la temperatura 

exterior. Font: fulla Excel. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Figura 34: Gràfic amb la representació de les càrregues tèrmiques, tant en hivern com en estiu. 

Font: fulla Excel.  

Toi h 
January 

(h) 
July (h) 

Rest of 
year (h) 

Cooling 
demand 
(yes/no) 

Heating 
demand 
(yes/no) 

Building 
load (kW) 

-1 32 12 0 20 no yes 5,86 

1 128 42 0 86 no yes 4,85 

3 222 54 1 167 no yes 3,85 

5 467 86 5 376 no yes 2,84 

7 845 147 13 685 no yes 1,84 

9 932 169 27 736 no yes 0,83 

11 1094 131 37 926 no yes 0,34 

13 1097 65 58 974 no no 0,00 

15 955 27 68 860 no no 0,00 

17 867 11 93 763 no no 0,00 

19 660 0 103 557 yes no 0,07 

21 534 0 102 432 yes no 1,39 

23 360 0 70 290 yes no 2,71 

25 267 0 64 203 yes no 4,04 

27 197 0 65 132 yes no 5,36 

29 86 0 24 62 yes no 6,68 

31 17 0 14 3 yes no 8,01 

Total 8760 744 744 7272    

0
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10.8 Selecció de la BCG i la dels seus components. 

Un vegada s’han determinat els aspectes anteriors, és a dir, les necessitats de potència de 

calefacció i refrigeració, es selecciona una bomba de calor, que doni com a màxim la 

mínima potència dels dos valors calculats. Llavors, de les dades de la taula 15 anterior, 

s’escull una bomba de calor geotèrmica que cobreixi com a màxim 8 kW en refrigeració 

(funcionament en estiu). Cal argumentar que com les hores anuals que funcionarà en 

aquest règim és només de 17 hores, amb 31 ºC de temperatura exterior, doncs s’agafa 

dels catàlegs la bomba més pròxima de rang inferior.  

Un cop aclarit aquesta puntualització, per a la selecció de la BCG es fa servir una taula 

d’algun catàleg com per exemple l’extreta del catàleg “Trane España”.  

 

 

Figura 35: Taules amb dades tècniques d’un catàleg Trane España. Font: web Trane España. 

 

Basant-se en les potències calorífiques i de refrigeració requerides, i s’ha de tenir en 

compte que es millor que la bomba treballi de forma continua per estalviar consum elèctric 

en arrencades i parades, es selecciona el model 5. Aquesta BCG haurà d’estar més hores 

de les previstes, de forma que es millorarà el rendiment de la instal·lació ja que treballarà 

més hores.         

Es selecciona la bomba conforme cobreixi el 95% de la màxima càrrega de la casa.  

La màxima càrrega és la màxima potència entre la d’estiu i hivern.            
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  Taula 16: Mostra dels criteris de  la selecció de la bomba. Font: fulla Excel. 

 

 

 

 

 

 Potència elèctrica consumida en estiu (kW)  1,79  

 Potència frigorífica (kW)  5,77    

 Potència elèctrica consumida en hivern (kW)  2,18   

 Potència de calefacció (kW)  7,04   

 

 

Per formular l’eficiència de la màquina s’expressa per mitjà d’un coeficient 

internacionalment establert, conegut com COP (Coeficient of Performance), i és defineix 

com el coeficient entre l’energia útil (potència calorífica o frigorífica) obtinguda de la 

màquina  i l’energia consumida de la màquina (potència elèctrica absorbida en W). 

 

 Rendiment nominal d’estiu (CCOP)  3,22 

 Rendiment nominal d’hivern (HCOP)  3,23  

 

 

Les dades tècniques que també són necessàries conèixer són les temperatures d’entrada 

/ sortida d’abastiment i sondeig tant d’hivern com en estiu. Les temperatures màximes 

d’abastiment, per a la gran majoria d’equips segons el catàleg, és de 50ºC amb un salt 

tèrmic màxim de 5ºC. En el cas de refrigeració, sol estar al voltant de 7ºC per a la 

temperatura d’impulsió. L’habitual per a les temperatures d’entrada al sondeig en hivern i 

estiu, solen ser de 5ºC i 35ºC  respectivament (sal tèrmic de 5ºC). Recopilant dades s’obté:  

  

 Temperatura d’entrada d’aigua sondeig en estiu (ºC)  35   

 Temperatura de sortida d’aigua sondeig en hivern (ºC)  10  

 Temperatura d’entrada d’aigua circuit llar en estiu (ºC)  7   

 Temperatura d’entrada d’aigua circuit llar en hivern (ºC)  45   

 

  

 

Building 
load (kW) 

FD 
Theorical 

Heat 
Power GHP 

Model 5 
(kW) 

% 

Maximum 
(winter) 

5,86 0,95 5,57 7,00 125,80 

Maximum 
(summer) 

8,01 0,95 7,61 5,70 74,90 
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Per comprovar el cabal necessari mínim per a cada situació s’utilitza l’expressió de 

transferència de calor a pressió constant.  

𝑸 = 𝒑 ∗ 𝑪𝑷 ∗ 𝒎 ∗  ∆𝑻 

On:  

Q:  calor transferit d’hivern o estiu [kW]. 

P: densitat del aigua [Kg/m3]. 

Cp: calor específic [J·g-1·K-1]. 

m:  cabal d’hivern o estiu [m3/s]. 

ΔT: increment de temperatures del sondeig en hivern o estiu [K o ºC].  

Per tant s’obté:  

 Cabal d’aigua en sondeig en hivern (m3/h)  1,21   

 Cabal d’aigua en sondeig en estiu (m3/h)  0,99     

 

 

10.9 Càlcul del sondeig geotèrmic sistema tancat 

El dimensionament del intercanviador de calor enterrat es redueix al càlcul de la seva 

longitud. 

 

10.9.1 Longitud de les sondes verticals 

La longitud requerida basada en el cicle d’hivern de la BCG (cicle de calefacció), extracció 

de calor del sòl, ve donada per el balanç d’energies entre l’edifici i l’exterior, i la BCG.  

Realitzant un balanç d’energies de la casa:  

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟 = �̇�𝑑𝑖𝑠𝑠𝑒𝑛𝑦𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó 

Operant, combinant, aïllant i resolent aquesta igualtat es pot obtenir una expressió de càlcul 

del sondeig geotèrmic per a hivern i estiu:  

 

 
 

 

  

𝑳𝒄𝒂𝒍𝒆𝒇𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏 =  �̇�𝒅𝒊𝒔𝒆ñ𝒐 𝒄𝒂𝒍𝒆𝒇𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏 [
(𝑯𝑪𝑶𝑷−𝟏)

𝑯𝑪𝑶𝑷
∗(𝑹𝒕+𝑹𝒔𝑭𝒄𝒂𝒍𝒆𝒇)

𝑻𝒎𝒊𝒏(𝒛)−𝑻𝒎𝒆𝒅 𝒂𝒈𝒖𝒂, 𝒎𝒊𝒏

]  (6a) 

𝑳𝒓𝒆𝒇𝒓𝒊𝒈𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =  �̇�𝒅𝒊𝒔𝒆ñ𝒐 𝒓𝒆𝒇𝒓𝒊𝒈𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 [
(𝑪𝑪𝑶𝑷+𝟏)

𝑪𝑪𝑶𝑷
∗(𝑹𝒕+𝑹𝒔𝑭𝒓𝒆𝒇𝒓𝒊)

𝑻
𝒎𝒆𝒅 𝒂𝒈𝒖𝒂, 𝒎𝒂𝒙

−𝑻𝒎𝒂𝒙(𝒛)
]  (6b) 
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on:  

Lsonda: longitud del sondeig (m) (profunditat). 

Rt: resistència tèrmica de la canonada.  

Rs: resistència tèrmica mitjana del terreny. 

Fcalef: factor de carga per al escalfament. 

Tmin(z): temperatura mínima del sòl no pertorbat. 

Tmitj aigua min: temperatura mínima mitjana del disseny del aigua a l’entrada / sortida sonda 

geotèrmica, sortida / entrada de la BCG.  

HCOP:    heating coeficient operate performance de la BCG. 

CCOP:    cooling coeficient operate performance de la BCG.  

Frefri: factor de càrrega per a refrigeració. 

Tmax(z): temperatura màxima del sòl no pertorbat. 

Tmitja aigua màx: temperatura mitjana del disseny del aigua a l’entrada / sortida de la BCG 

(entrada / sortida aigua condensador = sortida / entrada sonda geotèrmica). 

 

Aquestes dues equacions són una simplificació, no tenen en compte el possible desequilibri 

tèrmic a llarg termini que podria alterar la temperatura del sòl, si existeixen diferències 

significatives entre el calor injectat i extret al terreny durant un llarg període d’anys.  

Però, per una altra banda aquesta simplificació és acceptable en el cas d’un estat 

d’avaluació preliminar i per a equips de petita potència.  

S’apliquen a un determinat tipus de circuit tancat vertical amb una sonda en forma de U de 

31,8 mm de diàmetre nominal.  

En la pàgina següent hi ha dos esquemes bàsics que representen el funcionament de la 

BCG  en funció de la demanda. 
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Figura 36: Esquemes bàsics del funcionament segons hivern o estiu. Font: apunts geotèrmia 

UPC. 

Per trobar la profunditat de la sonda mitjançant les equacions explicades anteriorment, es 

troba tot el seguit de les variables o paràmetres que hi ha. 

 

10.9.2 Factor de càrrega  

Aquest paràmetre és la relació entre la demanda tèrmica del edifici durant una estació 

(calefacció i refrigeració), dividida per la potència de la BCG.  

𝑭 =  
𝑸

𝑸𝒎à𝒙
̇

̇
  

  

De manera normal aquest factor és avaluat per als mesos més desfavorables (gener i juliol), 

com bé indica el mètode IGSHPA. 

Amb la relació de la càrrega tèrmica ja calculada per a cada una de les diferents 

temperatures bins i la potència de la bomba que s’obté la proporció d’ús per a cada 

temperatura, amb la que s’utilitza per estimar el nombre d’hores que fan falta per a la 

climatització de cada temperatura bin de gener i juliol. Per tant, F serà la relació entre les 

hores de funcionament en calefacció o refrigeració entre les hores totals del mes de juliol 

o gener.  

�̇� = 𝑐0 + 𝑐1 ∗ 𝑇0 

𝐹 =
�̇�

�̇�𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟
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𝐻𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 𝐵𝐶𝐺 = 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 − 𝑛º ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇  

𝐻𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠 = ∑ ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇 

𝑭 =
𝒉𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒇𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒔

𝒉𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒔 𝒎𝒆𝒔
 

 

Els resultats dels valors del factor F són els següents que procedeixen del procés descrit 

anteriorment i està tabulat en una taula creada en una fulla Excel (veure annex D). 

Taula 17: Resultats del factor de càrrega. Font: fulla Excel. 

 

 

 

 

10.9.3 Temperatura del aigua  

Per trobar aquesta variable, que és tracta de calcular la temperatura mínima d’entrada al 

evaporador en hivern o la temperatura màxima d’entrada al condensador en estiu es fa 

servir un balanç tèrmic del intercanviador utilitzant el rendiment COP per a cada una de 

les situacions, concloent en les següents expressions: 

Extracció de calor:  

𝑇𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 , 𝑐 = 𝑇𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎, 𝑐 − 
�̇�𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓 ∗

𝐻𝐶𝑂𝑃 − 1
𝐻𝐶𝑂𝑃

𝐶𝑝 ∗ 𝑝𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎 ∗ �̇�
 

𝑇𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎, 𝑚𝑖𝑛 =
𝑇𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 , 𝑐 + 𝑇𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎, 𝑐 

2
 

 

Taula 18: Temperatures intercanviador enterrat en hivern. Font: fulla Excel. 

 

 

 

  

Load factor 
winter "Fcalef" 

Load factor 
summer "Frefri" 

0,23 0,28 

Temperatures extracció de calor (ºC) 

Tsortida,c 7,20 

Tentrada,c  10,00 

Taigua,min  8,60 
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Injecció de calor: 

𝑇𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 , 𝑓 = 𝑇𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎, 𝑓 −  
�̇�𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔 ∗

𝐶𝐶𝑂𝑃 − 1
𝐶𝐶𝑂𝑃

𝐶𝑝 ∗ 𝑝𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎 ∗ �̇�
 

𝑇𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎, 𝑚à𝑥 =
𝑇𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 , 𝑓 + 𝑇𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎, 𝑐 + 𝑓 

2
 

 

Taula 19: Temperatures intercanviador enterrat en estiu. Font: fulla Excel. 

 

 

 

On:  

Tsortida,c: temperatura sortida del intercanviador enterrat en mode calefacció.  

Tentrada,c: temperatura entrada del intercanviador enterrat en mode calefacció. 

Taigua min: temperatura mínima d’entrada del intercanviador enterrat en mode calefacció.  

Tsortida,f: temperatura sortida del intercanviador enterrat mode refrigeració. 

Tentrada,f: temperatura entrada del intercanviador enterrat mode refrigeració.  

Taigua màx:  temperatura màxima entrada intercanviador enterrat mode refrigeració. 

Cp:  calor específic de l’aigua, 4·18 J/g*K. 

paigua:  densitat de l’aigua, 1000Kg/m3. 

m:  cabal de la bomba de calor 0,00041389 m3/s. 

Qcalef:  potència calorífica de la BCG, 7,04 kW. 

HCOP: 3,23 

Qrefrig:  potència frigorífica de la BCG, 5,77 kW 

CCOP:  3,22 

 

 

 

  

Temperatures injecció de calor (ºC) 

Tsortida,f 34,36 

Tentrada,f 30,00 

Taigua,màx 32,18 
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10.9.4 Resistència tèrmica de la canonada 

Aquesta variable ve donada per la següent expressió:  

𝑹𝒕 =
𝟏

𝟐 ∗ 𝝅 ∗ 𝒌
∗ 𝐥𝐧 (

𝑫𝟎

𝑫𝟏
) 

On: 

Rt: resistència tèrmica  (K / (W/m) ). 

k:  conductivitat tèrmica del material (W/m*K). 

D0: diàmetre exterior del tub (m). 

D1: diàmetre interior del tub (m).  

Segons la metodologia IGSHPA que és utilitzada com ja s’ha citat anteriorment per 

RETScreen (Canadà) el tipus de canonada és de les següents condicions:  

Diàmetre exterior  32 mm 

Diàmetre interior  26,2 mm 

Diàmetre nominal  31,8 mm 

A l’hora de la selecció del material de les canonades, donada l’amplia gamma de 

varietats de plàstics derivats del petroli en el mercat, s’escull, en la majoria dels casos, 

un intercanviador de PVC o algun similar de la família dels propilens, ja que 

complementa una bona conducció de calor a una flexibilitat que facilita la seva 

instal·lació.  

Si que és cert, que els materials metàl·lics tenen una millor conductivitat de calor, però, 

al estar els captadors constituïts per simples tubs, generalment de poca secció per a 

millorar el contacte del fluid amb les parets del tub. Llavors, els problemes de corrosió 

que l’agressivitat del temps produeix, suposarien un elevat cost de manteniment.  

Per tant, degut aquestes raons es selecciona polibutileno amb conductivitat de 0,33 

W/m*K segons el Manual Tècnic de Polibutileno de Terrain SDP.  

Aplicant les dades a l’equació anterior s’ obté un valor de 0,096  K/(W/m). 
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10.9.5 Rs, resistència tèrmica mitjana del terreny. 

Aquesta variable és la inversa de la conductivitat tèrmica del terreny. Segons el Atles 

Geotèrmic de Catalunya, diu que la conductivitat tèrmica en la zona d’estudi és de  2,59 

W/m · K. Com es coneix la profunditat de cada tipus de roca que hi ha calculades en 

l’apartat de la descripció tèrmica, concretament en el càlcul de la difusivitat, es realitza 

una mitja ponderada de cada conductivitat i així es pot tenir una resistència més 

aproximada. 

2,3 + 2,2 + 2,8 = 2,4
𝑊

𝑚
∗ 𝐾  

𝑅𝑠 =
1

𝑘
=

1

2,4
= 𝟎, 𝟒𝟏𝟔𝒎 ∗

𝑲

𝑾
 

La resistència tèrmica mitjana del terreny té un  valor de 0,416 m*K/W. 

 

10.9.6 Resultats  

Finalment amb totes les variables ja conegudes, és resolen les equacions 6a i 6b que 

fan referència a la longitud de los sondes verticals.  

Per calcular el nombre de pous necessaris i la longitud de cada un d’ells, es realitza 

de la següent manera: amb el valor de la longitud necessària i dividint-la per 2*120 (ja 

que les sondes són de baixada i de pujada) que són el màxim que pot tenir cada pou, 

com bé específica el mètode IGSHPA. 

 

Taula 20: Resultats de les longituds de sondes calculades. Font elaboració pròpia. 

RESULTATS 

 Longitud (m) Nº pous Longitud pou 

Calefacció 168,00 1 84,00 

Refrigeració 109,20 1 54,60 

De les dues longituds de les sondes s’agafa la menor per raones econòmiques, ja que 

implica un menor cost i desenvolupament de la BCG. 
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10.10 Rendiment real de la BCG 

En aquest capítol cal valorar la idoneïtat de la BCG per a les condicions de càrrega del 

edifici, també és necessari valorar la quantitat de calor que s’extreu i/o s’injecta al terreny. 

I per acabar comprovar si la suposició d’igualtat de fluxos de calor es més o menys correcte.  

Per avaluar aquests conceptes s’ha de calcular per una banda el calor que és dóna o 

s’extreu de l’edificació la bomba de calor en funció de les temperatures del aigua del 

intercanviador. I per l’altra banda, calcular la potència del intercanviador de calor enterrat 

per a les diferents temperatures exteriors.  

Per avaluar els paràmetres de CCOP, HCOP i la potència del condensador i evaporador 

per a cada temperatura exterior (les hours bins), s’ha de calcular: la temperatura mitjana 

del aigua a l’entrada  sortida del sondeig o l’ unitat exterior, mitjançant una interpolació 

lineal.  

 

10.10.1 Càlcul temperatura del aigua  

 

 

On Tmin respresenta el punt on la corba talla l’eix “y”, la resta són variables que ja han estat 

definides anteriorment.  

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

Figura 37: Recta de la temperatura del aigua segons la temperatura exterior. Font: apunts 

geotèrmia Atenea. 

  

𝑇𝑚𝑒𝑑 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 𝑇𝑚𝑒𝑑 𝑎𝑔𝑢𝑎,𝑚𝑖𝑛 + (
𝑇𝑚𝑒𝑑 𝑎𝑔𝑢𝑎, 𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑚𝑒𝑑 𝑎𝑔𝑢𝑎,𝑚𝑖𝑛

𝑇𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜 − 𝑇𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜

) (𝑇𝑒𝑥𝑡 − 𝑇𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜) 



 TFG – ADRIÁN LÓPEZ 
 Estudi geotèrmia aprofitament domèstic 

 

P à g i n a  88 | 163 

 

Recopilant les dades en una taula procedent d’una fulla Excel per al càlcul de la 

temperatura del aigua de la BCG en relació a la temperatura exterior:  
 

Taula 21: temperatures mitges del aigua de la bomba de calor per a cada temperatura bin. Font: 
fulla Excel. 

 

10.10.2 Càlcul de CCOP i HCOP  

El rendiment d’una bomba de calor es pot considerar que depèn segons la temperatura 

mitjana d’entrada de l’aigua. Autors com Tarnawski que fa servir aproximacions en on el 

rendiment és només funció de la temperatura de l’aigua d’entrada. El COP i la capacitat 

de refredament o escalfament és modelitzen amb una relació quadràtica amb la 

temperatura mitjana d’entrada d’aigua:  

 
 

 

 

 

Incremento de 
temperaturas 
(temperature 

bins) 

Toi h (hours) 
January 

(h) 
July (h) 

Rest of 
year (h) 

Building 
load (kW) 

Water 
temperature 

in heat 
pump (ºC) 

-3 a 0 -1 32 12 0 20 5,86 9,61 

0 a 2 1 128 42 0 86 4,85 11,08 

2 a 4 3 222 54 1 167 3,85 12,55 

4 a 6 5 467 86 5 376 2,84 14,01 

6 a 8 7 845 147 13 685 1,84 15,48 

8 a 10 9 932 169 27 736 0,83 16,95 

10 a 12 11 1094 131 37 926 0,34 18,42 

12 a 14 13 1097 65 58 974 0,00 19,89 

14 a 16 15 955 27 68 860 0,00 21,36 

16 a 18 17 867 11 93 763 0,00 22,83 

18 a 20 19 660 0 103 557 0,07 24,30 

20 a 22 21 534 0 102 432 1,39 25,76 

22 a 24 23 360 0 70 290 2,72 27,23 

24 a 26 25 267 0 64 203 4,04 28,70 

26 a 28 27 197 0 65 132 5,36 30,17 

28 a 30 29 86 0 24 62 6,68 31,64 

30 a 32 31 17 0 14 3 8,01 33,11 

Total  8760 744 744 7272  AVERAGE 

𝐶𝑂𝑃𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = 𝐶𝑂𝑃𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 ∗ (𝑘0 + 𝑘1 ∗ 𝑇𝑚𝑒𝑑 𝑎𝑔𝑢𝑎 + 𝑘2 ∗ 𝑇
𝑚𝑒𝑑 𝑎𝑔𝑢𝑎
2 ) 

�̇�𝑐/𝑒 = 𝑋 (𝜆0 + 𝜆1 ∗ 𝑇𝑚𝑒𝑑 𝑎𝑔𝑢𝑎 + 𝜆2 ∗ 𝑇
𝑚𝑒𝑑 𝑎𝑔𝑢𝑎
2 ) 
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On els coeficients són:  

Taula 22: coeficients per al COP i la càrrega. Font: fulla Excel. 

 

 

 

 

 

On X es denomina el multiplicador de capacitat i es calcula en funció si s’escull la longitud 

del intercanviador enterrat per a condicions de calefacció o refrigeració.  

Per al criteri de refrigeració:  

  

Per al de calefacció:  

   

 

Per tant, s’obté:                                                                     

     Taula 23: rendiments i multiplicador de capacitat. Font: fulla Excel. 

 

  

  Coefcicients Cooling Heating 

COP 

k0 1,53E+00 1,00E+00 

k1 -2,30E-02 1,56E-02 

k2 6,87E-05 -1,59E-04 

Capacity 

λ0 1,41E+00 6,68E-01 

λ1 -2,56E-03 2,80E-02 

λ2 -7,25E-05 -1,06E-04 

HCOP current CCOP current 
X heating 

design criteria 
X cooling 

design criteria 

3,67  7,27 5,72 

3,72  7,27 5,72 

3,78  7,27 5,72 

3,83  7,27 5,72 

3,89  7,27 5,72 

3,94  7,27 5,72 

3,98  7,27 5,72 
    
    
    
 3,27 7,27 5,72 
 3,18 7,27 5,72 
 3,08 7,27 5,72 
 2,99 7,27 5,72 
 2,90 7,27 5,72 
 2,82 7,27 5,72 
 2,73 7,27 5,72 

3,78 3,00   

𝑋 =
�̇�𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝜆0 + 𝜆1𝑇𝑚𝑒𝑑 𝑎𝑔𝑢𝑎,𝑚𝑎𝑥 + 𝜆2𝑇
𝑚𝑒𝑑 𝑎𝑔𝑢𝑎,𝑚𝑎𝑥
2  

𝑋 =
�̇�𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝜆0 + 𝜆1𝑇𝑚𝑒𝑑 𝑎𝑔𝑢𝑎,𝑚𝑖𝑛 + 𝜆2𝑇
𝑚𝑒𝑑 𝑎𝑔𝑢𝑎,𝑚𝑖𝑛
2  
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Amb el valor del paràmetre X, es pot calcular el calor injectat en estiu en el terreny i extret 

del terreny en hivern. Amb l’equació d’abans ja expressada, per a cada temperatura d’aigua 

d’entrada. 

 

La càrrega del intercanviador de calor es relaciona juntament amb la capacitat útil de la 

BCG, mitjançant:  

Per al refredament:  

�̇� = �̇�𝒄𝒐𝒏𝒅, 𝒇 ∗
𝑪𝑪𝑶𝑷

𝑪𝑪𝑶𝑷 + 𝟏
 

On �̇�𝑐𝑜𝑛𝑑 , 𝑓, és el calor injectat  en el intercanviador enterrat per al condensador de la 

bomba de calor en operació d’estiu.  

Per a calefacció:  

�̇� = �̇�𝒆𝒗𝒂𝒑, 𝒄 ∗
𝑯𝑪𝑶𝑷

𝑯𝑪𝑶𝑷 − 𝟏
 

On �̇�𝑒𝑣𝑎𝑝, 𝑐 , és el calor extret en el intercanviador enterrat per l’evaporador de la bomba de 

calor en operació d’hivern.  

Un cop és coneixen aquestes dades, ara ja es pot fer la valoració de si la bomba està 

sobredimensionada o sub-dimensionada (potència de la bomba enfront càrrega tèrmica de 

la casa). Si més no, també hi ha la possibilitat de valorar si existeix compensació o no entre 

el calor extret i injectat al terreny.  

En les dues taules següents es mostren aquestes comparacions, en la primera és el calor 

injectat/extret en el terreny, i en la segona és l’injectat/extret en la casa.  

  

�̇�𝑐/𝑒 = 𝑋 (𝜆0 + 𝜆1 ∗ 𝑇𝑚𝑒𝑑 𝑎𝑔𝑢𝑎 + 𝜆2 ∗ 𝑇
𝑚𝑒𝑑 𝑎𝑔𝑢𝑎
2 ) 
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Taula 24: Injecció o extracció de calor al/del terreny. Font: fulla Excel. 

 

Taula 25: Injecció o extracció de calor al interior de la casa. Font: fulla Excel. 

Injection or extraction soil heat (Heating criteria) Injection or extraction soil heat (Cooling criteria) 

Qevaporator 
(Winter) 

(kW) 

Qevaporator 
(Winter) 
(kWh) 

Qcondenser 
(Summer) 

(kW) 

Qcondenser 
(Summer) 

(kWh) 

Qevaporator 
(Winter) 

(kW) 

Qevaporator 
(Winter) 
(kWh) 

Qcondenser 
(Summer) 

(kW) 

Qcondenser 
(Summer) 

(kWh) 

6,74 215,72   5,30 169,56   

7,02 898,15   5,52 705,95   

7,29 1618,13   5,73 1271,86   

7,56 3529,43   5,94 2774,16   

7,82 6610,53   6,15 5195,92   

8,09 7535,43   6,36 5922,89   

8,34 9128,33   6,56 7174,92   

        

        

        

  9,50 6272,40   7,47 4930,14 
  9,44 5039,63   7,42 3961,18 
  9,37 3372,88   7,36 2651,11 
  9,30 2482,69   7,31 1951,41 
  9,23 1817,42   7,25 1428,51 
  9,15 786,92   7,19 618,53 
  9,07 154,24   7,13 121,23 

7,55 29535,73 9,29 19926,19 5,94 23215,26 7,31 15662,10 

Inside unit (Heating criteria) Inside unit (Cooling criteria) 

(Condenser) 
Evaporator 

heating 
capacity 

(kW) Winter 

(Evaporator) 
Condenser 

cooling 
capacity (kW) 

Summer 

Condenser 
heating 
capacity 

(kWh) 
Winter 

Evaporator 
cooling 
capacity 

(kWh) 
Summer 

(Condenser) 
Evaporator 

heating 
capacity 

(kW) Winter 

(Evaporator) 
Condenser 

cooling 
capacity 

(kW) 
Summer 

Condenser 
heating 
capacity 

(kWh) 
Winter 

Evaporator 
cooling 
capacity 

(kWh) 
Summer 

9,27  296,64  7,29  233,16  

9,59  1227,84  7,54  965,09  

9,91  2200,13  7,79  1729,32  

10,22  4774,73  8,04  3752,96  

10,53  8901,16  8,28  6996,37  

10,84  10102,54  8,52  7940,66  

11,14  12188,83  8,76  9580,50  
        
        
        
 7,28  4802,72  5,72  3774,97 
 7,18  3832,67  5,64  3012,50 
 7,08  2547,00  5,56  2001,96 
 6,97  1861,00  5,48  1462,76 
 6,86  1351,89  5,39  1062,59 
 6,75  580,67  5,31  456,41 
 6,64  112,86  5,22  88,71 

10,22 6,96 39691,88 15088,82 8,03 5,47 31198,06 11859,90 
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Refrescant els resultats de la demanda energètica, les càrregues tèrmiques de l’objecte 

d’estudi i les pròpies limitacions de la bomba seleccionada. És pot afirmar que el sondeig 

té la suficient capacitat per a la climatització de la llar en les dues estacions, hivern i estiu.  

 

Taula 26: Demanda i càrregues de la llar, més la potència de la bomba. Font elaboració pròpia. 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfiques dels resultats:  

 

 

Figura 38: Gràfica temperatura bin – bomba calor. Font: fulla Excel. 

Demanda i càrregues totals de la casa 

Demanda total refrigeració  1066,46 [KWh] 

Demanda total calefacció  5324,30 [KWh] 

Total càrregues refrigeració  7,17 [Kw] 

Total càrregues calefacció  6,55 [Kw] 

Potència de la bomba i cabal 

Potència refrigeració  5,77 [Kw] 

Potència calefacció  7,04 [Kw] 

Cabal  1,49 [m3/h] 
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Figura 39: Gràfica kW – temperatures bins en hivern. Font: fulla Excel. 

 

Figura 40: Gràfica kW – temperatures bins en estiu. Font: fulla Excel. 

 

Figura 41: Gràfica de rendiments segons les temperatures bins. Font: fulla Excel.  
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10.11 Estudi de viabilitat econòmica  

En aquest penúltim punt s’efectua un aproximat estudi econòmic en funció de diversos 

paràmetres.  

El benefici econòmic que representa una BCG s’obté en la forma d’estalvi energètic. Aquest 

estalvi s'assoleix en el moment que és produeix una energia tèrmica a un preu inferior al 

que es pot aconseguir amb tecnologies tradicionals.  

Per adquirir aquest estalvi energètic és necessari realitzar un desemborsament econòmic 

inicial superior al requerit per a la instal·lació de les tradicionals. És per aquest motiu que 

s’associa com un avantatge com s’ha citat abans en la memòria teòrica, que és una energia 

econòmica a llarg termini. Bàsicament, és pot corroborar que la BCG s’amortitzarà a través 

de l’estalvi energètic que té.  

Existeixen diferents eines financeres que permeten l’avaluació d’aquest estalvi energètic. 

Una de les més utilitzades és el índex VAN (valor actual net), el qual representa el benefici 

o perduda econòmica d’un projecte tenint en compte tota la vida de la instal·lació.  

El VAN bé donat per la següent equació: 

 

On: 

Inversió: quantitat de diners expressada amb signe negatiu, que s’ha emprat per a 

l’adquisició de la instal·lació menys la quantitat de diners que costaria una 

instal·lació tèrmica convencional. 

T: temps de vida de la instal·lació en anys. 

r: tassa de descompte (en general un 7%). 

FCt: flux de caixa (ingressos – despeses) en cada any.   

 

En la taula següent hi ha la recopilació d’informació sobre els preus del combustible i 

l’electricitat, proporcionat per una factura de gas natural fenosa de l’any 2017 (veure annex 

E) i les altres variables dels apunts de geotèrmia de l’UPC.  

  

𝑽𝑨𝑵 = 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 + ∑
𝑭𝑪𝒕

(𝟏 + 𝒓)𝒕

𝒕=𝑻

𝒕=𝟏
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Taula 27: Costos instal·lació convencional enfront instal·lació BCG. Font: fulla Excel. 

 

Cal puntualitzar que per un costat la inversió es una dada proporcionada per els fabricants. 

I per l’altre costat que en el flux anual de caixa (FC) anual s’ha de considerar la despesa 

d’energia d’un equip convencional ( despesa elèctrica bomba tradicional) menys el consum 

de l’energia elèctrica de la BCG.  

Aquest consum d’energia elèctrica es en funció del COP mitjà estacional de la instal·lació 

i les seves hores de funcionament, a través de l’equació:  

 

On:  

W: energia elèctrica per el compressor de la BCG en kWh, s’ha de calcular per el 

període d’hivern i d’estiu.  

h: nombre d’hores per a hivern i per a estiu. 

Q: potència tèrmica requerida (unitat exterior) en kW. 

COP: COP mitjà estacional per a hivern i per a estiu.  

Per al càlcul del FCt fa falta conèixer les energies consumides i transmeses per els diversos 

tipus d’instal·lació, convencional i geotèrmia. En la taula que hi ha continuació és calculen 

les energies transmeses per el intercanviador enterrat amb el criteri d’hivern utilitzant les 

hores d’ús en hivern i estiu, els COP i la potència requerida.  

És calculen amb l’ajuda d’aquestes equacions:  

𝑊ℎ𝑖𝑣𝑒𝑟𝑛 =
𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟 ∗ ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠 ℎ𝑖𝑣𝑒𝑟𝑛

𝐻𝐶𝑂𝑃
 

𝑊𝑒𝑠𝑡𝑖𝑢 =
𝑄𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 ∗ ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑢

𝐶𝐶𝑂𝑃
 

Conventional thermal data Geothermal heat pump data 

Cost of gas (€/kWh) (2017) 0,05 Cost of electicity (€/kWh) (2015) 0,14 

Cost Instalation (€/kW) 800 Cost drill (15 a 25 €/m) 18 

Cost instalation (€) 6423,91 Cost instalation (€) 8389,59 

Time of life (years) 30 Time of life (years) 30 

Discount rate  0,07    

𝑊 =
�̇� ∗ ℎ

𝐶𝑂𝑃
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𝑄ℎ𝑖𝑣𝑒𝑟𝑛 = 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟 ∗ ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠 ℎ𝑖𝑣𝑒𝑟𝑛 

𝑄𝑒𝑠𝑡𝑖𝑢 = 𝑄𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 ∗ ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑢 

𝑊𝑒𝑠𝑡𝑖𝑢𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =
𝑄𝑒𝑠𝑡𝑖𝑢

𝐶𝐶𝑂𝑃𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
 

 

Taula 28: energies transmeses i consumides. Font: fulla Excel. 

 

Un cop determinat el cost energètic, llavors el flux de caixa degut al estalvi energètic, ve 

donat per:  

  

On:  

Ctr: cost d’energia tèrmica tradicional (€/kWh). 

Cel: cost d’energia elèctrica (€/kWh).    

La taxa de descompte “r”, representa la quantitat de diners que és percebria si els diners 

necessaris per la inversió en comptes de fer-los servir en la instal·lació de la BCG es fessin 

servir en una inversió lliure de risc (exemples bons del tresor) , ronda entre un 6 i un 7%. 

Alhora de analitzar el VAN, s’ha de dir que si el VAN és positiu, significa una inversió 

rentable. Si surt negatiu, significa que hauria una perduda i per tant la inversió no seria 

rentable per el que no es recomanaria la implementació de la instal·lació.   

    
  

Dades Càlculs 

HCOP average 3,78 Wwinter (kWh/year)GHP 
 

7906,43 

CCOP average 3,00 Q winter (kWh/year) 
 

29871,18 

Qevaporator (kW) average 5,47 Wsummer (kWh/year)GHP 
 

7206,03 

Qcondeser(kW) average 8,03 Q summer(kWh/year) 
 

21584,97 

Hours on Summer 3943 
Wsummer (kWh/year)Conventional 
HP  

8633,99 

Hours on Winter 3720   

CCOP 2,50   

𝐹𝐶 = �̇� ∗ ℎ ∗ 𝐶𝑡𝑟 + 𝑊𝑐𝑜𝑛𝑣 ∗ 𝐶𝑒𝑙 − 𝑊 ∗ 𝐶𝑒𝑙 
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Ja amb les variables calculades, es confecciona una gràfica del VAN calculat cada any fins 

a un termini de 30 anys. Es pot observar en quant temps aquest sistema geotèrmic 

s’amortitzaria. S’ha efectuat una segona corba amb el factor ambiental que en el següent 

capítol s’explica i és calcula.  

 

 

Figura 42: Gràfic de rendibilitat a una instal·lació convencional. Font: fulla Excel. 

 

S’analitza i es pot concloure que a partir del 4t any d’haver col·locat la instal·lació 

del sistema geotèrmic, aquesta resulta més rentable que amb els mètodes 

convencionals. 

 

 

10. 12 Estudi mediambiental  

Les BCG consumeixen menys energia elèctrica que les convencionals, el que comporta 

que emeten menys CO2 de l’electricitat corresponent. Existeix un mercat europeu on es 

compren i és venen drets d’admissió de tones de CO2. El preu segons aquest mercat 

oscil·la entre els 20 euros i als 30 euros per tona, però després de Paris, el preu ha caigut 

fins als 5,9 € / tCO2.  

Per tant, és convenient calcular les emissions de les BCG i comparar-les amb les 

tecnologies convencionals.  
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El càlcul dels drets d’admissió consumits es tenen en compte en la següent expressió:  

𝒕𝑪𝑶𝟐 = 𝑫𝑨(𝑻𝑱) ∗ 𝑭𝑬 (
𝒕𝑪𝑶𝟐

𝑻𝑱
) ∗ 𝑭𝑶% 

tCO2:  tones de CO2 emeses.  

DA: dades de l’activitat (TJ). Representa  el consum de combustible expressant 

el seu contingut energètic.  

FE:  factor d’emissió.   

FO:  factor d’oxidació. Representa el percentatge de combustible no oxidat 

prèviament.  

   

Taula 29: Estalvi anual per emissions. Font: fulla Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalment, és  determina que hi hauria un estalvi  anual de 22 euros, però per una altra 

banda és deixaria d’alliberar  una quantitat considerable de CO2. En aquest cas, ser  

respectuós amb el medi ambient resulta rentable. 

Factor emissió gas natural 

(tCO2/TJ) 
56,10 

Factor oxidació gas natural 1,00 

Factor emissió mitjana mix elèctric 

espanyol (tCO2/TJ) 
96,47 

Preu tCO2 (€/t) 5,90 

   

Instal·lació convencional (BC + 

caldera gas natural) 
 

DA (TJ) Hivern 0,11 

DA (TJ) Estiu 0,03 

DA (TJ) total 0,14 

Emissions tCO2 9,00 

Preu (€/any) 53,11 

   

Instal·lació geotèrmica (BCG)  

DA (TJ) Hivern 0,03 

DA (TJ) Estiu 0,03 

DA (TJ) total 0,05 

Emissions tCO2 5,25 

Preu (€/any) 30,97 

   

Estalvi anual (€ / any) 22,14 
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10.13  ACS, aigua calenta sanitària 

En aquest capítol és calcula la  demanda d’aigua calenta sanitària necessària en funció del 

procediment de càlcul que està normalitzat en el Document Bàsic HE en el punt 4 i annex 

B dins d’aquest mateix document.  

Per valorar les demandes es prenen els valors unitaris (demanda de referencia a 60ºC) en 

la taula següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 43: taula de la demanda de referencia a 60ºC. Font: Document Bàsic HE. 

En l’ús residencial  privat el càlcul del nombre de persones per llar ha de fer-se utilitzant 

com valors mínims els que es relacionen a continuació:  

 

 

 

Figura 44: Valors mínims d’ocupació de càlcul en l’ús residencial privat. Font: Document Bàsic HE. 
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La següent taula conté la temperatura diària mitjana mensual (ºC) d’aigua freda per a les 

capitals de província, per al seu ús en el càlcul de la demanda ACS a temperatures de 

càlcul diferents a 60ºC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: Temperatura diària mitjana mensual d’aigua freda (ºC). Font: Document Bàsic HE. 

Com que la localitat no coincideix amb la capital de província s’ha de corregir la temperatura 

mitjana del aigua freda (TAFY) segons la temperatura mitjana mensual d’aigua freda 

corresponent a la capital de província (TAFCP) i la diferència d’altura amb respecte a aquesta 

(Az= altura de la localitat – altura de la capital de província) mitjançant l’expressió:  

𝐓𝐀𝐅𝐘 = 𝐓𝐀𝐅𝐂𝐏 − 𝐁 ∗ 𝐀𝐙 

On:  

B = 0,0066 per als mesos d’octubre a març. 

B = 0,0033 per als mesos d’abril a setembre.  

Resultats:  

Mesos d’hivern  9,54 ºC 

Mesos d’estiu  15,52 ºC 
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Per a una temperatura en l’acumulador diferent de 60ºC, s’haurà d’arribar assolir la 

contribució solar mínima corresponent a la demanda obtinguda amb les demandes de 

referencia a 60ºC. No obstant, la demanda a considerar a efectes de càlcul, segons la 

temperatura escollida, serà la que s’obtingui a partir de l’equació:  

𝑫𝒊(𝑻) = 𝑫𝒊(𝟔𝟎º𝑪) ∗
𝟔𝟎 − 𝑻𝒊

𝑻 − 𝑻𝒊
 

On:  

Di(T):  demanda d’aigua calenta sànitaria mensual i a la temperatura T escollida. 

Di(60ºC): demanda d’aigua calenta sanitària per al mes i a la temperatura de 60ºC.  

T:  temperatura del acumulador final (al gust del consumidor). 

Ti:  temperatura mitjana mensual corregida del aigua freda en el mes (segons 

Apèndix).   

Taula 30: Resultats de la demanda d’aigua en funció de l’època de l’any. Font: elaboració pròpia. 

 

Finalment amb la resolució de l’equació, s’obté que en funció de l’època de l’any, hi haurà 

una demanda o una altra. És a dir, per als 6 mesos d’hivern (d’octubre a març), és tindrà 

un dipòsit el qual tingui una capacitat de com a mínim 370 litres per abastir les exigències 

d’aigua sanitària dels consumidors de la casa. Si es tracta en època estival (d’abril a 

setembre), la demanda d’aigua és d’uns 530 litres per als 6 mesos, que com és evident al 

estiu es consumeix molt més aigua per diverses raons. Per tant, el dipòsit ha de ser d’una 

capacitat més gran.  

 

  

HIVERN ESTIU 

Di(60ºC) 
(28*30*4) = 112 

litres /mes 
Di(60ºC) 

(28*30*4)=112 

litres / mes 

T 25 ºC T 25ºC 

Ti 9,54 ºC Ti 15,52 ºC 

Di(T) 
366 litres / 6 

mesos hivern 
Di(T) 

526 litres / 6 

mesos estiu 
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11. CONCLUSIONS 
 

L’elaboració d’aquest treball ha pretès desenvolupar el concepte de l’energia geotèrmica, 

les seves característiques, i tots els aspectes teòrics que s’han hagut d’analitzar i conèixer 

per duu-l’ ho a la pràctica. El cas pràctic, ha servit per comprovar la viabilitat de la 

instal·lació  d’aquest tipus d’energia renovable en una casa unifamiliar. 

L’ estudi de la instal·lació en la casa corrobora clarament que les necessitats energètiques 

les cobreix, a més de ser una instal·lació amb captador vertical més respectuosa amb el 

medi ambient. Aquest tipus d’instal·lacions de captació vertical requereixen grans 

inversions inicials, ja que és una pràctica poc estesa i es necessita una maquinaria 

especialitzada per duu a terme les tasques de perforació del pou. Tot i això, el disseny 

d’aquest sistema és rentable als 4 anys amb una vida útil estimada d’uns 30 anys. Un altre 

tema important és el càlcul del VAN que està realitzat restant el que costaria una instal·lació 

convencional, el que significa que el sistema calculat serà rentable en noves construccions, 

no en el cas que s’hagi de substituir per un altre sistema.  

Un dels avantatges més significatiu, i més en la zona d’estudi on els estius són bastant 

calorosos, és la capacitat de refrigeració que ofereix. El que comporta que la casa 

unifamiliar en qüestió se’n podrà beneficiar, degut a què fins al moment no es dotava de 

cap sistema de climatització.  

Per  concloure, cal explicar que com hi ha una davallada del preu del gasoil, l’augment del 

preu de la llum i, un elevat capital invertit inicialment, entre d’altres, fa que aquest sistema 

amb un pou vertical de 84 metres, amb 30 anys de vida, presenta un estalvi econòmic anual 

de 22 euros enfront a una convencional de gas natural. Per una altra banda, pel que fa 

l’aspecte mediambiental és tracta d’un sistema net ja que emet 4 tones anuals menys de 

CO2 que el sistema de gas natural. Com bé s’ha demostrat és determina que relacionant 

els dos conceptes, l’econòmic i  el mediambiental, el sistema s’amortitza a partir del 4t any 

de l’instal·lació. Això demostra que aquest tipus d’instal·lació és rendible actualment i cada 

cop ho serà més gràcies al costant avenç tecnològic d’aquest sector. 
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ANNEXOS  

A. Entrada de dades en el programa “Clima”. 

 

Figura 46: Entrada de dades bàsiques. Font: Software Clima. 

 

 
 

Figura 47: Entrada de dades de les condicions exteriors . Font:  Software Clima.  
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Figura 48: entrada de dades de l’ús del edifici.  Font: Software Clima 

 

 

Figura 49: Entrada de dades de la geometria del edifici. Font: Software Clima. 
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B. Gràfiques “Temperatures bins”. 

 

Figura 50: Gràfica de les hores anuals d’ocurrència en tot l’any. Font: fulla Excel. 

 

 
Figura 51: Gràfica de les hores anuals d’ocurrència en gener. Font: fulla Excel.  
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Figura 52: Gràfica de les hores anuals d’ocurrència en juliol. Font: fulla Excel. 
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C. Evolució de la temperatura del terreny 

Figura 53: Gràfica de l’evolució en la temperatura del terreny. Font: fulla Excel.
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D. Taula del factor de càrrega 

Taula 31: Load factors. Font: fulla Excel.  

Incremento de 
temperaturas 

(temperature bins) 
Toi h (hours) 

January 
(h) 

July (h) 
Rest of 
year (h) 

Building 
load (kW) 

Portion 
"ON" Heat 

Pump 

Hours 
"ON" Heat 

Pump 
January 

Hours 
"ON" Heat 
Pump July 

Load 
factor 
winter 

"Fcalefc" 

Load 
factor 

summer 
"Frefrig" 

-3 a 0 -1 32 12 0 20 5,86 0,83 9,99 0,00   

0 a 2 1 128 42 0 86 4,85 0,69 28,96 0,00   

2 a 4 3 222 54 1 167 3,85 0,55 29,53 0,00   

4 a 6 5 467 86 5 376 2,84 0,40 34,75 0,00   

6 a 8 7 845 147 13 685 1,84 0,26 38,41 0,00   

8 a 10 9 932 169 27 736 0,83 0,12 20,04 0,00   

10 a 12 11 1094 131 37 926 0,34 0,05 6,36 0,00   

12 a 14 13 1097 65 58 974 0,00 0,00 0,00 0,00   

14 a 16 15 955 27 68 860 0,00 0,00 0,00 0,00   

16 a 18 17 867 11 93 763 0,00 0,00 0,00 0,00   

18 a 20 19 660 0 103 557 0,07 0,01 0,00 1,25   

20 a 22 21 534 0 102 432 1,39 0,24 0,00 24,62   

22 a 24 23 360 0 70 290 2,72 0,47 0,00 32,94   

24 a 26 25 267 0 64 203 4,04 0,70 0,00 44,79   

26 a 28 27 197 0 65 132 5,36 0,93 0,00 60,39   

28 a 30 29 86 0 24 62 6,68 1,16 0,00 27,80   

30 a 32 31 17 0 14 3 8,01 1,39 0,00 19,43   

Total Total 8760 744 744 7272   168,04 211,22 0,23 0,28 
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E. Exemple de factura  
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F. Plànols 

I. Situació general. 

II. Ubicació de detall. 

III. Plànol geològic. 

IV. Planta general del edifici. 
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G. Informe complet del edifici i resultats (Clima) 

 

 

Informe Clima_V_2 

Proyecto: BRUCARDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localidad: Sant Fruitós de Bages 

Autor: Adrián López 
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DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO  

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, condiciones 
de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para el modelado del edificio. 

DATOS DEL PROYECTO 

  Nombre del edificio  BRUCARDES 

  Referencia  7114503DG0271S  

  Fecha  22/05/2018 

  Empresa  UPC  

  Autor  Adrián López 

  Localidad  Sant Fruitós de Bages 

  Dirección  Carrer Sant Eloi -B  

  Normativa construcción  CTE(Despues de 2013) 

CONDICIONES EXTERIORES DE CÁLCULO PARA CARGAS TÉRMICAS 

  Ciudad  Sant Fruitós de Bages  

  Altitud[m]  247.00 

  Latitud[º]  41.75 

  Temperatura terreno[ºC]  13.70 

  Temperatura exterior máxima[ºC]  30.10 

  Humedad relativa coincidente  56.98 

  Temperatura exterior mínima[ºC]  2.80 

  Humedad relativa coincidente calefacción  69.70 

  Oscilación media anual[ºC]  29.80 

  Oscilación media diaria[ºC]  7.80 

  Oscilación media diaria invierno[ºC]  0.50 

CONDICIONES EXTERIORES DE CÁLCULO PARA SIMULACIÓN ENERGÉTICA 

  Fichero de datos climatológicos para cálculo de demanda  bin\zonaC1.bin 

DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

Superficie acondicionada [m2]  213 

Volumen aire acondicionado [m3]  535 

Superficie no acondicionada [m2]  58 

Zonas de ventilación 

Nombre Locales 
Tipo de 

ventilación 

Temp 
Verano 

[ºC] 

Temp 
Invierno 

[ºC] 

Tipo de 
recuperador 

Rendimiento 
Rend. 

humect. 

Zona_ventilacion 

Garatge 

Lavabo1 

Rebedor 

Despatx 

Lavabo2 

Directa local - - 
Sin 

recuperador 
- - 
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Menjador 

Cuina 

Lavabo3 

Habitació1 

Habitació2 

Habitació3 

Passadís 

Zonas de demanda 

Nombre Locales 

Zona_demanda 

Garatge 

Lavabo1 

Rebedor 

Despatx 

Lavabo2 

Menjador 

Cuina 

Lavabo3 

Habitació1 

Habitació2 

Habitació3 

Passadís 

Locales 

Nombre Tipo 
Superficie 

[m2] 
Volumen 

[m3] 
Actividad 

Numero de 
personas 

Garatge No Acondicionado 58.00 174.00 - - 

Lavabo1 Acondicionado 6.40 19.20 Copia de Residencial__Lavabo1 0 

Rebedor Acondicionado 16.60 41.50 Copia de Residencial__Rebedor 1 

Despatx Acondicionado 16.60 41.50 Copia de Residencial__Despatx 1 

Lavabo2 Acondicionado 11.50 28.75 Copia de Residencial__Lavabo2 0 

Menjador Acondicionado 38.00 95.00 Copia de Residencial__Menjador 2 

Cuina Acondicionado 19.00 47.50 Copia de Residencial__Cuina 1 

Lavabo3 Acondicionado 15.75 39.38 Copia de Residencial__Lavabo3 1 

Habitació1 Acondicionado 17.50 43.75 Copia de Residencial__Habitació1 1 
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Habitació2 Acondicionado 27.50 68.75 Copia de Residencial__Habitació2 1 

Habitació3 Acondicionado 27.50 68.75 Copia de Residencial__Habitació3 1 

Passadís Acondicionado 16.50 41.25 Copia de Residencial__Passadís 1 

ENVOLVENTE TÉRMICA 

Cerramientos opacos 

Tipo Local 
Superficie 

[m2] 
Orientación Composición 

Transmitancia 
[W/ m2K] 

Peso[Kg/m2] 

Muro_Exterior Garatge 1.50 NorOeste MEI Ref. Z_C 0.74 186.29 

Muro_Exterior Garatge 30.00 NorEste MEI Ref. Z_C 0.74 186.29 

Muro_Exterior Garatge 27.00 Este MEI Ref. Z_C 0.74 186.29 

Muro_Interior Garatge 9.00 - Muro_int 0.99 163.65 

Muro_Interior Lavabo1 7.50 - Muro_int 0.99 163.65 

Muro_Interior Garatge 11.55 - Muro_int 0.99 163.65 

Muro_Interior Rebedor 9.62 - Muro_int 0.99 163.65 

Muro_Exterior Garatge 19.95 SurOeste MEI Ref. Z_C 0.74 186.29 

Muro_Exterior Lavabo1 4.88 Este MEI Ref. Z_C 0.74 186.29 

Muro_Exterior Lavabo1 8.50 SurOeste MEI Ref. Z_C 0.74 186.29 

Muro_Interior Lavabo1 5.38 - Muro_int 0.99 163.65 

Muro_Interior Rebedor 5.38 - Muro_int 0.99 163.65 

Muro_Exterior Rebedor 5.50 SurOeste MEI Ref. Z_C 0.74 186.29 

Muro_Exterior Rebedor 15.00 NorOeste MEI Ref. Z_C 0.74 186.29 

Muro_Interior Rebedor 7.85 - Muro_int 0.99 163.65 

Muro_Interior Garatge 9.42 - Muro_int 0.99 163.65 

Muro_Exterior Despatx 10.88 Este MEI Ref. Z_D 0.66 186.47 
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Muro_Exterior Despatx 9.38 SurOeste MEI Ref. Z_C 0.74 186.29 

Muro_Interior Despatx 9.38 - Muro_int 0.99 163.65 

Muro_Interior Lavabo2 9.38 - Muro_int 0.99 163.65 

Muro_Interior Despatx 12.50 - Muro_int 0.99 163.65 

Muro_Interior Cuina 12.50 - Muro_int 0.99 163.65 

Muro_Exterior Lavabo2 7.55 Este MEI Ref. Z_C 0.74 186.29 

Muro_Exterior Lavabo2 9.38 NorEste MEI Ref. Z_C 0.74 186.29 

Muro_Interior Lavabo2 8.75 - Muro_int 0.99 163.65 

Muro_Interior Menjador 8.75 - Muro_int 0.99 163.65 

Techo_Interior Garatge 58.06 - ForjadoInteriorRef 0.57 484.20 

Suelo_Interior Menjador 58.06 - ForjadoInteriorRef 0.57 484.20 

Techo_Interior Lavabo1 6.40 - ForjadoInteriorRef 0.57 484.20 

Suelo_Interior Despatx 6.40 - ForjadoInteriorRef 0.57 484.20 

Suelo_Terreno Garatge 58.06 - FIT Ref. Z_C 0.50 560.57 

Suelo_Terreno Lavabo1 6.40 - FIT Ref. Z_C 0.50 560.57 

Suelo_Terreno Rebedor 16.56 - FIT Ref. Z_C 0.50 560.57 

Techo_Interior Rebedor 16.56 - ForjadoInteriorRef 0.57 484.20 

Suelo_Interior Cuina 16.56 - ForjadoInteriorRef 0.57 484.20 

Techo_Interior Despatx 16.56 - ForjadoInteriorRef 0.57 484.20 

Suelo_Interior Habitació1 16.56 - ForjadoInteriorRef 0.57 484.20 

Suelo_Interior Lavabo2 11.49 - ForjadoInteriorRef 0.57 484.20 

Techo_Interior Garatge 11.49 - ForjadoInteriorRef 0.57 484.20 

Techo_Interior Lavabo2 11.49 - ForjadoInteriorRef 0.57 484.20 
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Suelo_Interior Lavabo3 11.49 - ForjadoInteriorRef 0.57 484.20 

Muro_Exterior Menjador 12.72 NorEste MEI Ref. Z_C 0.74 186.29 

Muro_Exterior Menjador 13.34 NorOeste MEI Ref. Z_C 0.74 186.29 

Muro_Interior Menjador 16.88 - Muro_int 0.99 163.65 

Muro_Interior Cuina 16.88 - Muro_int 0.99 163.65 

Techo_Interior Menjador 37.95 - ForjadoInteriorRef 0.57 484.20 

Suelo_Interior Habitació2 37.95 - ForjadoInteriorRef 0.57 484.20 

Suelo_Exterior Menjador 8.32 Horizontal FIE Ref. Z_C 0.49 560.57 

Techo_Interior Cuina 19.01 - ForjadoInteriorRef 0.57 484.20 

Suelo_Interior Habitació3 19.01 - ForjadoInteriorRef 0.57 484.20 

Muro_Exterior Cuina 8.88 NorOeste MEI Ref. Z_C 0.74 186.29 

Muro_Exterior Cuina 11.26 SurOeste MEI Ref. Z_C 0.74 186.29 

Muro_Exterior Lavabo3 10.05 Este MEI Ref. Z_C 0.74 186.29 

Muro_Exterior Lavabo3 8.75 NorEste MEI Ref. Z_C 0.74 186.29 

Muro_Interior Lavabo3 8.75 - Muro_int 0.99 163.65 

Muro_Interior Habitació1 8.75 - Muro_int 0.99 163.65 

Techo_Exterior Lavabo3 15.76 Este FEI Ref. Z_C 0.42 587.93 

Muro_Exterior Habitació1 10.88 Este MEI Ref. Z_C 0.74 186.29 

Muro_Exterior Habitació1 8.75 SurOeste MEI Ref. Z_C 0.74 186.29 

Techo_Exterior Habitació1 17.47 Horizontal FEI Ref. Z_C 0.42 587.93 

Muro_Interior Habitació1 12.50 - Muro_int 0.99 163.65 

Muro_Interior Passadís 12.50 - Muro_int 0.99 163.65 

Muro_Interior Lavabo3 11.25 - Muro_int 0.99 163.65 
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Muro_Interior Passadís 11.25 - Muro_int 0.99 163.65 

Techo_Exterior Habitació2 27.46 Horizontal FEI Ref. Z_C 0.42 587.93 

Muro_Exterior Habitació2 10.88 NorEste MEI Ref. Z_C 0.74 186.29 

Muro_Exterior Habitació2 13.75 NorOeste MEI Ref. Z_C 0.74 186.29 

Muro_Interior Habitació2 13.75 - Muro_int 0.99 163.65 

Muro_Interior Passadís 13.75 - Muro_int 0.99 163.65 

Muro_Interior Habitació2 12.50 - Muro_int 0.99 163.65 

Muro_Interior Habitació3 12.50 - Muro_int 0.99 163.65 

Techo_Exterior Habitació3 27.46 Horizontal FEI Ref. Z_C 0.42 587.93 

Muro_Exterior Habitació3 13.75 NorOeste MEI Ref. Z_C 0.74 186.29 

Muro_Exterior Habitació3 10.88 SurOeste MEI Ref. Z_C 0.74 186.29 

Muro_Interior Habitació3 13.75 - Muro_int 0.99 163.65 

Muro_Interior Passadís 13.75 - Muro_int 0.99 163.65 

Muro_Exterior Passadís 2.43 SurOeste MEI Ref. Z_C 0.74 186.29 

Muro_Exterior Passadís 3.75 NorEste MEI Ref. Z_C 0.74 186.29 

Huecos y lucernarios 

Tipo Local 
Superficie 

[m2] 
Orientación Composición 

Transmitancia 
[W/ m2K] 

Factor Solar 

Puerta_Exterior Garatge 13.50 NorOeste HuecoRef 2.50 0.45 

Ventana_Exterior Lavabo1 0.50 Este HuecoRef 2.50 0.45 

Puerta_Exterior Rebedor 2.00 SurOeste HuecoRef 2.50 0.45 

Ventana_Exterior Despatx 1.62 Este HuecoRef 2.50 0.45 

Ventana_Exterior Lavabo2 1.20 Este HuecoRef 2.50 0.45 

Ventana_Exterior Menjador 2.16 Horizontal HuecoRef 2.50 0.45 
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Ventana_Exterior Menjador 2.16 NorOeste HuecoRef 2.50 0.45 

Puerta_Exterior Menjador 2.00 Horizontal HuecoRef 2.50 0.45 

Ventana_Exterior Cuina 1.62 NorOeste HuecoRef 2.50 0.45 

Ventana_Exterior Cuina 1.62 SurOeste HuecoRef 2.50 0.45 

Ventana_Exterior Lavabo3 1.20 Este HuecoRef 2.50 0.45 

Ventana_Exterior Habitació1 1.62 Este HuecoRef 2.50 0.45 

Ventana_Exterior Habitació2 1.62 Horizontal HuecoRef 2.50 0.45 

Ventana_Exterior Habitació3 1.62 SurOeste HuecoRef 2.50 0.45 

Ventana_Exterior Passadís 1.32 SurOeste HuecoRef 2.50 0.45 

ACTIVIDADES, DISTRIBUCIONES Y COMPOSICIONES 

Actividades 

Nombre m2/pers 
Numero 
personas 

Distribución 
personas 

Actividad 
Pot. sen. 
[W/pers] 

Pot. lat. 
[W/pers] 

Copia de Residencial__Lavabo1 25.00 0 Residencial_luces 
Sentado trabajo 

ligero 
82.00 62.00 

Copia de Residencial__Rebedor 25.00 1 Residencial_luces 
Sentado trabajo 

ligero 
82.00 62.00 

Copia de Residencial__Despatx 25.00 1 Residencial_luces 
Sentado trabajo 

ligero 
82.00 62.00 

Copia de Residencial__Lavabo2 25.00 0 Residencial_luces 
Sentado trabajo 

ligero 
82.00 62.00 

Copia de 

Residencial__Menjador 
25.00 2 Residencial_luces 

Sentado trabajo 

ligero 
82.00 62.00 

Copia de Residencial__Cuina 25.00 1 Residencial_luces 
Sentado trabajo 

ligero 
82.00 62.00 

Copia de Residencial__Lavabo3 25.00 1 Residencial_luces 
Sentado trabajo 

ligero 
82.00 62.00 
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Copia de 

Residencial__Habitació1 
25.00 1 Residencial_luces 

Sentado trabajo 

ligero 
82.00 62.00 

Copia de 

Residencial__Habitació2 
25.00 1 Residencial_luces 

Sentado trabajo 

ligero 
82.00 62.00 

Copia de 

Residencial__Habitació3 
25.00 1 Residencial_luces 

Sentado trabajo 

ligero 
82.00 62.00 

Copia de Residencial__Passadís 25.00 1 Residencial_luces 
Sentado trabajo 

ligero 
82.00 62.00 

 

Nombre 
Pot. 
luces  

[W/m2] 

Tipo 
luces 

Distribución 
luces 

Pot. 
sensible  
equipos 
[W/m2] 

Pot. 
latente  
equipos 
[W/m2] 

Distribución 
equipos 

Copia de 

Residencial__Lavabo1 
5.00 Led Residencial_equipos 5.00 0.00 Residencial_equipos 

Copia de 

Residencial__Rebedor 
5.00 Led Residencial_equipos 5.00 0.00 Residencial_equipos 

Copia de 

Residencial__Despatx 
5.00 Led Residencial_equipos 5.00 0.00 Residencial_equipos 

Copia de 

Residencial__Lavabo2 
5.00 Led Residencial_equipos 5.00 0.00 Residencial_equipos 

Copia de 

Residencial__Menjador 
5.00 Led Residencial_equipos 5.00 0.00 Residencial_equipos 

Copia de 

Residencial__Cuina 
5.00 Led Residencial_equipos 5.00 0.00 Residencial_equipos 

Copia de 

Residencial__Lavabo3 
5.00 Led Residencial_equipos 5.00 0.00 Residencial_equipos 

Copia de 

Residencial__Habitació1 
5.00 Led Residencial_equipos 5.00 0.00 Residencial_equipos 

Copia de 

Residencial__Habitació2 
5.00 Led Residencial_equipos 5.00 0.00 Residencial_equipos 
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Copia de 

Residencial__Habitació3 
5.00 Led Residencial_equipos 5.00 0.00 Residencial_equipos 

Copia de 

Residencial__Passadís 
5.00 Led Residencial_equipos 5.00 0.00 Residencial_equipos 

 

Nombre 
Ventilación 

[m3/h.persona] 
Distribución 
ventilación 

Copia de Residencial__Lavabo1 18.00 Residencial_personas 

Copia de Residencial__Rebedor 18.00 Residencial_personas 

Copia de Residencial__Despatx 18.00 Residencial_personas 

Copia de Residencial__Lavabo2 18.00 Residencial_personas 

Copia de Residencial__Menjador 18.00 Residencial_personas 

Copia de Residencial__Cuina 18.00 Residencial_personas 

Copia de Residencial__Lavabo3 18.00 Residencial_personas 

Copia de Residencial__Habitació1 18.00 Residencial_personas 

Copia de Residencial__Habitació2 18.00 Residencial_personas 

Copia de Residencial__Habitació3 18.00 Residencial_personas 

Copia de Residencial__Passadís 18.00 Residencial_personas 

Distribuciones 

Nombre Valores horarios 

Residencial_personas 

Hora 0: 100.000 

Hora 1: 100.000 

Hora 2: 100.000 

Hora 3: 100.000 

Hora 4: 100.000 

Hora 5: 100.000 

Hora 6: 100.000 

Hora 7: 100.000 

Hora 8: 100.000 

Hora 9: 100.000 
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Hora 10: 100.000 

Hora 11: 100.000 

Hora 12: 100.000 

Hora 13: 100.000 

Hora 14: 100.000 

Hora 15: 100.000 

Hora 16: 100.000 

Hora 17: 100.000 

Hora 18: 100.000 

Hora 19: 100.000 

Hora 20: 100.000 

Hora 21: 100.000 

Hora 22: 100.000 

Hora 23: 100.000 

Residencial_luces 

Hora 0: 0.000 

Hora 1: 0.000 

Hora 2: 0.000 

Hora 3: 0.000 

Hora 4: 0.000 

Hora 5: 0.000 

Hora 6: 0.000 

Hora 7: 50.000 

Hora 8: 100.000 

Hora 9: 100.000 

Hora 10: 10.000 

Hora 11: 10.000 

Hora 12: 10.000 

Hora 13: 10.000 

Hora 14: 10.000 

Hora 15: 10.000 

Hora 16: 10.000 

Hora 17: 10.000 

Hora 18: 10.000 

Hora 19: 50.000 

Hora 20: 100.000 

Hora 21: 100.000 

Hora 22: 100.000 

Hora 23: 50.000 

Residencial_equipos 

Hora 0: 0.000 

Hora 1: 0.000 

Hora 2: 0.000 
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Hora 3: 0.000 

Hora 4: 0.000 

Hora 5: 0.000 

Hora 6: 0.000 

Hora 7: 50.000 

Hora 8: 100.000 

Hora 9: 100.000 

Hora 10: 100.000 

Hora 11: 100.000 

Hora 12: 100.000 

Hora 13: 100.000 

Hora 14: 100.000 

Hora 15: 100.000 

Hora 16: 100.000 

Hora 17: 100.000 

Hora 18: 100.000 

Hora 19: 100.000 

Hora 20: 100.000 

Hora 21: 100.000 

Hora 22: 100.000 

Hora 23: 100.000 

Composiciones cerramientos 

Nombre Capas 
Transmitancia  

[W/m2K] 
Peso 

[kg/m2] 
He  

[W/m2K] 
Hi  

[W/m2K] 

MEI Ref. Z_D 

ref Mortero de cemento (1.5cm) 

ref Ladrillo perforado (11.5cm) 

ref Aislante (3.9cm) 

ref Ladrillo hueco (4.0cm) 

ref Enlucido de yeso (1.5cm) 

0.66 186.470 25.00 7.69 

Muro_int 

ref Enlucido de yeso (1.5cm) 

ref Tabicon de ladrillo hueco doble (7.0cm) 

ref Aislante (1.5cm) 

ref Tabicon de ladrillo hueco doble (7.0cm) 

ref Enlucido de yeso (1.5cm) 

0.99 163.650 7.69 7.69 

ForjadoInteriorRef 

ref Plaqueta o baldosa ceramica (1.5cm) 

ref Mortero de cemento (2.0cm) 

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 

(4.0cm) 

ref Forjado cerÃ¡mico (25.0cm) 

0.57 484.200 10.00 10.00 
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MEI Ref. Z_C 

ref Mortero de cemento (1.5cm) 

ref Ladrillo perforado (11.5cm) 

ref Aislante (3.3cm) 

ref Ladrillo hueco (4.0cm) 

ref Enlucido de yeso (1.5cm) 

0.74 186.290 25.00 7.69 

FIE Ref. Z_C 

ref Plaqueta o baldosa ceramica (1.5cm) 

ref Mortero de cemento (1.5cm) 

ref Aislante (6.9cm) 

ref Solera de hormigon armado (20.0cm) 

0.49 560.570 5.88 25.00 

FIT Ref. Z_C 

ref Plaqueta o baldosa ceramica (1.5cm) 

ref Mortero de cemento (1.5cm) 

ref Aislante (6.9cm) 

ref Solera de hormigon armado (20.0cm) 

0.50 560.570 9999.00 5.88 

FEI Ref. Z_C 

ref Plaqueta o baldosa ceramica (1.5cm) 

ref Mortero de cemento (1.5cm) 

ref Aislante (8.1cm) 

ref Hormigon con aridos ligeros (7.0cm) 

ref Forjado ceramico (25.0cm) 

0.42 587.930 25.00 10.00 

Composiciones huecos 

Nombre 
Transmitancia  

[W/m2K] 
Factor solar Vidrio Marco Fracción marco 

HuecoRef 2.50 0.450 VidrioDoble marco 10.00 
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CÁLCULOS DE CARGAS TÉRMICAS 

Resumen de cargas térmicas en refrigeración 

Elemento 
Fecha 

máximo 

Potencia 
total 
[kW] 

Potencia 
sensible 

[kW] 

Ratio 
total 

[W/m2] 

Ventilación 
[m3/hora] 

Potencia total 
climatizador 

[kW] 

Potencia 
sensible 

climatizador 
[kW] 

Impulsión 
[m3/hora] 

Edificio 

Hora: 20; 

Mes: 

Julio 

7.17 5.91 34 153.25 - - - 

Zona_demanda 

Hora: 20; 

Mes: 

Julio 

7.17 5.91 34 153.25 - - - 

Lavabo1 

Hora: 20; 

Mes: 

Agosto 

0.26 0.22 40 4.61 - - - 

Rebedor 

Hora: 20; 

Mes: 

Julio 

0.55 0.45 33 11.95 - - - 

Despatx 

Hora: 9; 

Mes: 

Julio 

0.55 0.45 33 11.95 - - - 

Lavabo2 

Hora: 16; 

Mes: 

Julio 

0.46 0.42 40 8.28 - - - 

Menjador 

Hora: 16; 

Mes: 

Julio 

1.34 1.20 35 27.36 - - - 

Cuina 

Hora: 16; 

Mes: 

Agosto 

0.89 0.82 47 13.68 - - - 

Lavabo3 

Hora: 16; 

Mes: 

Julio 

0.59 0.53 37 11.34 - - - 
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Habitació1 

Hora: 20; 

Mes: 

Julio 

0.61 0.51 35 12.60 - - - 

Habitació2 

Hora: 20; 

Mes: 

Julio 

0.93 0.77 34 19.80 - - - 

Habitació3 

Hora: 20; 

Mes: 

Julio 

0.93 0.76 34 19.80 - - - 

Passadís 

Hora: 15; 

Mes: 

Agosto 

0.52 0.46 31 11.88 - - - 

Resumen de cargas térmicas en calefacción 

Elemento 
Fecha 

máximo 

Potencia 
total 
[kW] 

Potencia 
sensible 

[kW] 

Ratio 
total 

[W/m2] 

Ventilación 
[m3/hora] 

Potencia total 
climatizador 

[kW] 

Potencia 
sensible 

climatizador 
[kW] 

Impulsión 
[m3/hora] 

Edificio 

Hora: 6; 

Mes: 

Febrero 

-6.55 -6.13 -31 153.25 - - - 

Zona_demanda 

Hora: 6; 

Mes: 

Febrero 

-6.55 -6.13 -31 153.25 - - - 

Lavabo1 

Hora: 7; 

Mes: 

Febrero 

-0.33 -0.32 -52 4.61 - - - 

Rebedor 

Hora: 7; 

Mes: 

Febrero 

-0.64 -0.61 -39 11.95 - - - 

Despatx 

Hora: 6; 

Mes: 

Febrero 

-0.44 -0.41 -27 11.95 - - - 
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Lavabo2 

Hora: 6; 

Mes: 

Febrero 

-0.41 -0.39 -36 8.28 - - - 

Menjador 

Hora: 6; 

Mes: 

Febrero 

-1.25 -1.17 -33 27.36 - - - 

Cuina 

Hora: 6; 

Mes: 

Febrero 

-0.55 -0.51 -29 13.68 - - - 

Lavabo3 

Hora: 6; 

Mes: 

Febrero 

-0.52 -0.49 -33 11.34 - - - 

Habitació1 

Hora: 6; 

Mes: 

Febrero 

-0.58 -0.54 -33 12.60 - - - 

Habitació2 

Hora: 6; 

Mes: 

Febrero 

-0.79 -0.73 -29 19.80 - - - 

Habitació3 

Hora: 6; 

Mes: 

Febrero 

-0.79 -0.73 -29 19.80 - - - 

Passadís 

Hora: 6; 

Mes: 

Febrero 

-0.25 -0.22 -15 11.88 - - - 
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CALCULOS DETALLADOS POR ELEMENTO 

Elemento: Proyecto 

Tipo de cálculo: Refrigeración. Fecha de máxima carga: Julio. Hora: 20.  

Datos del proyecto 

Supeficie [m2] Volumen [m3] Zonas demanda Plantas 

212.85 535.33 1 3 

Num. personas 
Pot. luces 

[kW] ; [W/m2] 
Pot. sensible equipos 

[kW] ; [W/m2] 
Pot. latente equipos 

[kW] ; [W/m2] 

10 1.06 ; 5.00 1.06 ; 5.00 0.00 ; 0.00 

Temp. exterior [ºC] Hum. relativa ext[%] Caudal ventilación [m3/h] Zonas ventilación 

26.41 70.41 153.25 1 

Resultados 

 Total Sensible 

Total Cargas [kW] 7.17 5.91 

Ratio [W/m2] 33.70 27.78 

Ocupantes[kW] 1.12 0.60 

Luces[kW] 1.04 1.04 

Equipos[kW] 1.06 1.06 

Ventilación[kW] 0.74 0.07 

Cerramientos[kW] 2.26 2.26 

Huecos[kW] 0.61 0.61 

Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 

Mayoración[kW] 0.34 0.28 

Gráfico de cargas del elemento 
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Elemento: Proyecto 

Tipo de cálculo: Calefacción. Fecha de máxima carga: Febrero. Hora: 6.  

Datos del proyecto 

Supeficie [m2] Volumen [m3] Zonas demanda Plantas 

212.85 535.33 1 3 

Num. personas 
Pot. luces 

[kW] ; [W/m2] 
Pot. sensible equipos 

[kW] ; [W/m2] 
Pot. latente equipos 

[kW] ; [W/m2] 

0 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 

Temp. exterior [ºC] Hum. relativa ext[%] Caudal ventilación [m3/h] Zonas ventilación 

2.82 69.62 153.25 1 

Resultados 

 Total Sensible 

Total Cargas [kW] -6.55 -6.13 

Ratio [W/m2] -30.78 -28.80 

Ocupantes[kW] 0.00 0.00 

Luces[kW] 0.00 0.00 

Equipos[kW] 0.00 0.00 

Ventilación[kW] -1.36 -0.96 

Cerramientos[kW] -3.88 -3.88 

Huecos[kW] -1.00 -1.00 

Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 

Mayoración[kW] -0.31 -0.29 

Gráfico de cargas del elemento 
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Elemento: Zona_ventilacion 

Tipo de cálculo: Refrigeración. Fecha de máxima carga: Julio. Hora: 20.  

Datos de la zona ventilación 

Tipo de ventilación Supeficie [m2] Volumen [m3] 

Directa local 212.85 535.33 

Temp. exterior [ºC] Hum. relativa ext[%] Temp. impulsión [ºC] 

26.41 70.41 - 

Tipo recuperador Rendimiento Rendimiento Humectador 

Sin recuperador - - 

 

 

 

Resultados 

 Total Sensible 

Potencia del climatizador[kW] 0.00 0.00 

Caudal impulsión [m3/h] -  

Caudal ventilación [m3/h] 153.25  
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Elemento: Zona_ventilacion 

Tipo de cálculo: Calefacción. Fecha de máxima carga: Febrero. Hora: 6.  

Datos de la zona ventilación 

Tipo de ventilación Supeficie [m2] Volumen [m3] 

Directa local 212.85 535.33 

Temp. exterior [ºC] Hum. relativa ext[%] Temp. impulsión [ºC] 

2.82 69.62 - 

Tipo recuperador Rendimiento Rendimiento Humectador 

Sin recuperador - - 

 

 

 

Resultados 

 Total Sensible 

Potencia del climatizador[kW] 0.00 0.00 

Caudal impulsión [m3/h] -  

Caudal ventilación [m3/h] 153.25  
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Elemento: Zona_demanda 

Tipo de cálculo: Refrigeración. Fecha de máxima carga: Julio. Hora: 20.  

Datos de la zona 

Supeficie [m2] Volumen [m3] Num. personas 

212.85 535.33 10 

Pot. luces 
[kW] ; [W/m2] 

Pot. sensible equipos 
[kW] ; [W/m2] 

Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 

1.06 ; 5.00 1.06 ; 5.00 0.00 ; 0.00 

Temp. exterior [ºC] Hum. relativa ext[%] Caudal ventilación [m3/h] 

26.41 70.41 153.25 

Resultados 

 Total Sensible 

Total Cargas [kW] 7.17 5.91 

Ratio [W/m2] 33.70 27.78 

Ocupantes[kW] 1.12 0.60 

Luces[kW] 1.04 1.04 

Equipos[kW] 1.06 1.06 

Ventilación[kW] 0.74 0.07 

Cerramientos[kW] 2.26 2.26 

Huecos[kW] 0.61 0.61 

Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 

Mayoración[kW] 0.34 0.28 

Gráfico de cargas del elemento 
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Elemento: Zona_demanda 

Tipo de cálculo: Calefacción. Fecha de máxima carga: Febrero. Hora: 6.  

Datos de la zona 

Supeficie [m2] Volumen [m3] Num. personas 

212.85 535.33 0 

Pot. luces 
[kW] ; [W/m2] 

Pot. sensible equipos 
[kW] ; [W/m2] 

Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 

0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 

Temp. exterior [ºC] Hum. relativa ext[%] Caudal ventilación [m3/h] 

2.82 69.62 153.25 

Resultados 

 Total Sensible 

Total Cargas [kW] -6.55 -6.13 

Ratio [W/m2] -30.78 -28.80 

Ocupantes[kW] 0.00 0.00 

Luces[kW] 0.00 0.00 

Equipos[kW] 0.00 0.00 

Ventilación[kW] -1.36 -0.96 

Cerramientos[kW] -3.88 -3.88 

Huecos[kW] -1.00 -1.00 

Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 

Mayoración[kW] -0.31 -0.29 

Gráfico de cargas del elemento 
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Elemento: Lavabo1 

Tipo de cálculo: Refrigeración. Fecha de máxima carga: Agosto. Hora: 20.  

Datos del local 

Supeficie [m2] Volumen [m3] Planta Zona demanda Climatizador 

6.40 19.20 Garatge Zona_ventilacion Directa local 

Num. personas Tipo de luces 
Pot. luces 

[kW] ; [W/m2] 

Pot. sensible 
equipos 

[kW] ; [W/m2] 

Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 

0 Led 0.03 ; 5.00 0.03 ; 5.00 0.00 ; 0.00 

Temp. exterior 
[ºC] 

Hum. relativa 
ext[%] 

Temp. interior 
[ºC] 

Hum. relativa int[%] 
Caudal ventilación 

[m3/h] 

26.74 69.25 25.00 50.00 4.61 

Resultados 

 Total Sensible 

Total Cargas [kW] 0.26 0.22 

Ratio [W/m2] 40.17 34.23 

Ocupantes[kW] 0.03 0.02 

Luces[kW] 0.03 0.03 

Equipos[kW] 0.03 0.03 

Ventilación[kW] 0.02 0.00 

Cerramientos[kW] 0.11 0.11 

Huecos[kW] 0.01 0.01 

Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 

Mayoración[kW] 0.01 0.01 

Gráfico de cargas del elemento 
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Elemento: Rebedor 

Tipo de cálculo: Refrigeración. Fecha de máxima carga: Julio. Hora: 20.  

Datos del local 

Supeficie [m2] Volumen [m3] Planta Zona demanda Climatizador 

16.60 41.50 Garatge Zona_ventilacion Directa local 

Num. personas Tipo de luces 
Pot. luces 

[kW] ; [W/m2] 

Pot. sensible 
equipos 

[kW] ; [W/m2] 

Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 

1 Led 0.08 ; 5.00 0.08 ; 5.00 0.00 ; 0.00 

Temp. exterior 
[ºC] 

Hum. relativa 
ext[%] 

Temp. interior 
[ºC] 

Hum. relativa int[%] 
Caudal ventilación 

[m3/h] 

26.41 70.41 25.00 50.00 11.95 

Resultados 

 Total Sensible 

Total Cargas [kW] 0.55 0.45 

Ratio [W/m2] 33.13 27.22 

Ocupantes[kW] 0.09 0.05 

Luces[kW] 0.08 0.08 

Equipos[kW] 0.08 0.08 

Ventilación[kW] 0.06 0.01 

Cerramientos[kW] 0.21 0.21 

Huecos[kW] 0.01 0.01 

Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 

Mayoración[kW] 0.03 0.02 

Gráfico de cargas del elemento 
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Elemento: Despatx 

Tipo de cálculo: Refrigeración. Fecha de máxima carga: Julio. Hora: 9.  

Datos del local 

Supeficie [m2] Volumen [m3] Planta Zona demanda Climatizador 

16.60 41.50 Primera Planta Zona_ventilacion Directa local 

Num. personas Tipo de luces 
Pot. luces 

[kW] ; [W/m2] 

Pot. sensible 
equipos 

[kW] ; [W/m2] 

Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 

1 Led 0.08 ; 5.00 0.08 ; 5.00 0.00 ; 0.00 

Temp. exterior 
[ºC] 

Hum. relativa 
ext[%] 

Temp. interior 
[ºC] 

Hum. relativa int[%] 
Caudal ventilación 

[m3/h] 

26.94 68.24 25.00 50.00 11.95 

Resultados 

 Total Sensible 

Total Cargas [kW] 0.55 0.45 

Ratio [W/m2] 33.19 27.28 

Ocupantes[kW] 0.09 0.05 

Luces[kW] 0.07 0.07 

Equipos[kW] 0.08 0.08 

Ventilación[kW] 0.06 0.01 

Cerramientos[kW] 0.02 0.02 

Huecos[kW] 0.21 0.21 

Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 

Mayoración[kW] 0.03 0.02 

Gráfico de cargas del elemento 
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Elemento: Lavabo2 

Tipo de cálculo: Refrigeración. Fecha de máxima carga: Julio. Hora: 16.  

Datos del local 

Supeficie [m2] Volumen [m3] Planta Zona demanda Climatizador 

11.50 28.75 Primera Planta Zona_ventilacion Directa local 

Num. personas Tipo de luces 
Pot. luces 

[kW] ; [W/m2] 

Pot. sensible 
equipos 

[kW] ; [W/m2] 

Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 

0 Led 0.06 ; 5.00 0.06 ; 5.00 0.00 ; 0.00 

Temp. exterior 
[ºC] 

Hum. relativa 
ext[%] 

Temp. interior 
[ºC] 

Hum. relativa int[%] 
Caudal ventilación 

[m3/h] 

29.24 59.71 25.00 50.00 8.28 

Resultados 

 Total Sensible 

Total Cargas [kW] 0.46 0.42 

Ratio [W/m2] 39.84 36.29 

Ocupantes[kW] 0.01 0.00 

Luces[kW] 0.06 0.06 

Equipos[kW] 0.06 0.06 

Ventilación[kW] 0.05 0.01 

Cerramientos[kW] 0.20 0.20 

Huecos[kW] 0.07 0.07 

Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 

Mayoración[kW] 0.02 0.02 
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Elemento: Menjador 

Tipo de cálculo: Refrigeración. Fecha de máxima carga: Julio. Hora: 16.  

Datos del local 

Supeficie [m2] Volumen [m3] Planta Zona demanda Climatizador 

38.00 95.00 Primera Planta Zona_ventilacion Directa local 

Num. personas Tipo de luces 
Pot. luces 

[kW] ; [W/m2] 

Pot. sensible 
equipos 

[kW] ; [W/m2] 

Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 

2 Led 0.19 ; 5.00 0.19 ; 5.00 0.00 ; 0.00 

Temp. exterior 
[ºC] 

Hum. relativa 
ext[%] 

Temp. interior 
[ºC] 

Hum. relativa int[%] 
Caudal ventilación 

[m3/h] 

29.24 59.71 25.00 50.00 27.36 

Resultados 

 Total Sensible 

Total Cargas [kW] 1.34 1.20 

Ratio [W/m2] 35.25 31.71 

Ocupantes[kW] 0.02 0.01 

Luces[kW] 0.18 0.18 

Equipos[kW] 0.19 0.19 

Ventilación[kW] 0.16 0.04 

Cerramientos[kW] 0.25 0.25 

Huecos[kW] 0.47 0.47 

Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 

Mayoración[kW] 0.06 0.06 
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Elemento: Cuina 

Tipo de cálculo: Refrigeración. Fecha de máxima carga: Agosto. Hora: 16.  

Datos del local 

Supeficie [m2] Volumen [m3] Planta Zona demanda Climatizador 

19.00 47.50 Primera Planta Zona_ventilacion Directa local 

Num. personas Tipo de luces 
Pot. luces 

[kW] ; [W/m2] 

Pot. sensible 
equipos 

[kW] ; [W/m2] 

Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 

1 Led 0.10 ; 5.00 0.10 ; 5.00 0.00 ; 0.00 

Temp. exterior 
[ºC] 

Hum. relativa 
ext[%] 

Temp. interior 
[ºC] 

Hum. relativa int[%] 
Caudal ventilación 

[m3/h] 

29.39 59.36 25.00 50.00 13.68 

Resultados 

 Total Sensible 

Total Cargas [kW] 0.89 0.82 

Ratio [W/m2] 46.98 43.41 

Ocupantes[kW] 0.01 0.01 

Luces[kW] 0.09 0.09 

Equipos[kW] 0.10 0.10 

Ventilación[kW] 0.08 0.02 

Cerramientos[kW] 0.12 0.12 

Huecos[kW] 0.45 0.45 

Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 

Mayoración[kW] 0.04 0.04 
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Elemento: Lavabo3 

Tipo de cálculo: Refrigeración. Fecha de máxima carga: Julio. Hora: 16.  

Datos del local 

Supeficie [m2] Volumen [m3] Planta Zona demanda Climatizador 

15.75 39.38 Segona Planta Zona_ventilacion Directa local 

Num. personas Tipo de luces 
Pot. luces 

[kW] ; [W/m2] 

Pot. sensible 
equipos 

[kW] ; [W/m2] 

Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 

1 Led 0.08 ; 5.00 0.08 ; 5.00 0.00 ; 0.00 

Temp. exterior 
[ºC] 

Hum. relativa 
ext[%] 

Temp. interior 
[ºC] 

Hum. relativa int[%] 
Caudal ventilación 

[m3/h] 

29.24 59.71 25.00 50.00 11.34 

Resultados 

 Total Sensible 

Total Cargas [kW] 0.59 0.53 

Ratio [W/m2] 37.26 33.71 

Ocupantes[kW] 0.01 0.01 

Luces[kW] 0.08 0.08 

Equipos[kW] 0.08 0.08 

Ventilación[kW] 0.06 0.02 

Cerramientos[kW] 0.26 0.26 

Huecos[kW] 0.07 0.07 

Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 

Mayoración[kW] 0.03 0.03 
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Elemento: Habitació1 

Tipo de cálculo: Refrigeración. Fecha de máxima carga: Julio. Hora: 20.  

Datos del local 

Supeficie [m2] Volumen [m3] Planta Zona demanda Climatizador 

17.50 43.75 Segona Planta Zona_ventilacion Directa local 

Num. personas Tipo de luces 
Pot. luces 

[kW] ; [W/m2] 

Pot. sensible 
equipos 

[kW] ; [W/m2] 

Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 

1 Led 0.09 ; 5.00 0.09 ; 5.00 0.00 ; 0.00 

Temp. exterior 
[ºC] 

Hum. relativa 
ext[%] 

Temp. interior 
[ºC] 

Hum. relativa int[%] 
Caudal ventilación 

[m3/h] 

26.41 70.41 25.00 50.00 12.60 

Resultados 

 Total Sensible 

Total Cargas [kW] 0.61 0.51 

Ratio [W/m2] 35.07 29.15 

Ocupantes[kW] 0.09 0.05 

Luces[kW] 0.09 0.09 

Equipos[kW] 0.09 0.09 

Ventilación[kW] 0.06 0.01 

Cerramientos[kW] 0.22 0.22 

Huecos[kW] 0.04 0.04 

Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 

Mayoración[kW] 0.03 0.02 
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Elemento: Habitació2 

Tipo de cálculo: Refrigeración. Fecha de máxima carga: Julio. Hora: 20.  

Datos del local 

Supeficie [m2] Volumen [m3] Planta Zona demanda Climatizador 

27.50 68.75 Segona Planta Zona_ventilacion Directa local 

Num. personas Tipo de luces 
Pot. luces 

[kW] ; [W/m2] 

Pot. sensible 
equipos 

[kW] ; [W/m2] 

Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 

1 Led 0.14 ; 5.00 0.14 ; 5.00 0.00 ; 0.00 

Temp. exterior 
[ºC] 

Hum. relativa 
ext[%] 

Temp. interior 
[ºC] 

Hum. relativa int[%] 
Caudal ventilación 

[m3/h] 

26.41 70.41 25.00 50.00 19.80 

Resultados 

 Total Sensible 

Total Cargas [kW] 0.93 0.77 

Ratio [W/m2] 33.92 28.00 

Ocupantes[kW] 0.15 0.08 

Luces[kW] 0.13 0.13 

Equipos[kW] 0.14 0.14 

Ventilación[kW] 0.10 0.01 

Cerramientos[kW] 0.34 0.34 

Huecos[kW] 0.04 0.04 

Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 

Mayoración[kW] 0.04 0.04 
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Elemento: Habitació3 

Tipo de cálculo: Refrigeración. Fecha de máxima carga: Julio. Hora: 20.  

Datos del local 

Supeficie [m2] Volumen [m3] Planta Zona demanda Climatizador 

27.50 68.75 Segona Planta Zona_ventilacion Directa local 

Num. personas Tipo de luces 
Pot. luces 

[kW] ; [W/m2] 

Pot. sensible 
equipos 

[kW] ; [W/m2] 

Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 

1 Led 0.14 ; 5.00 0.14 ; 5.00 0.00 ; 0.00 

Temp. exterior 
[ºC] 

Hum. relativa 
ext[%] 

Temp. interior 
[ºC] 

Hum. relativa int[%] 
Caudal ventilación 

[m3/h] 

26.41 70.41 25.00 50.00 19.80 

Resultados 

 Total Sensible 

Total Cargas [kW] 0.93 0.76 

Ratio [W/m2] 33.68 27.76 

Ocupantes[kW] 0.15 0.08 

Luces[kW] 0.13 0.13 

Equipos[kW] 0.14 0.14 

Ventilación[kW] 0.10 0.01 

Cerramientos[kW] 0.31 0.31 

Huecos[kW] 0.06 0.06 

Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 

Mayoración[kW] 0.04 0.04 
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Elemento: Passadís 

Tipo de cálculo: Refrigeración. Fecha de máxima carga: Agosto. Hora: 15.  

Datos del local 

Supeficie [m2] Volumen [m3] Planta Zona demanda Climatizador 

16.50 41.25 Segona Planta Zona_ventilacion Directa local 

Num. personas Tipo de luces 
Pot. luces 

[kW] ; [W/m2] 

Pot. sensible 
equipos 

[kW] ; [W/m2] 

Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 

1 Led 0.08 ; 5.00 0.08 ; 5.00 0.00 ; 0.00 

Temp. exterior 
[ºC] 

Hum. relativa 
ext[%] 

Temp. interior 
[ºC] 

Hum. relativa int[%] 
Caudal ventilación 

[m3/h] 

29.78 58.04 25.00 50.00 11.88 

Resultados 

 Total Sensible 

Total Cargas [kW] 0.52 0.46 

Ratio [W/m2] 31.31 27.74 

Ocupantes[kW] 0.01 0.01 

Luces[kW] 0.08 0.08 

Equipos[kW] 0.08 0.08 

Ventilación[kW] 0.07 0.02 

Cerramientos[kW] 0.05 0.05 

Huecos[kW] 0.20 0.20 

Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 

Mayoración[kW] 0.02 0.02 
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Elemento: Lavabo1 

Tipo de cálculo: Calefacción. Fecha de máxima carga: Febrero. Hora: 7.  

Datos del local 

Supeficie [m2] Volumen [m3] Planta Zona demanda Climatizador 

6.40 19.20 Garatge Zona_ventilacion Directa local 

Num. personas Tipo de luces 
Pot. luces 

[kW] ; [W/m2] 

Pot. sensible 
equipos 

[kW] ; [W/m2] 

Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 

0 Led 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 

Temp. exterior 
[ºC] 

Hum. relativa 
ext[%] 

Temp. interior 
[ºC] 

Hum. relativa int[%] 
Caudal ventilación 

[m3/h] 

3.10 68.23 21.00 40.00 4.61 

Resultados 

 Total Sensible 

Total Cargas [kW] -0.33 -0.32 

Ratio [W/m2] -52.13 -50.15 

Ocupantes[kW] 0.00 0.00 

Luces[kW] 0.00 0.00 

Equipos[kW] 0.00 0.00 

Ventilación[kW] -0.04 -0.03 

Cerramientos[kW] -0.26 -0.26 

Huecos[kW] -0.02 -0.02 

Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 

Mayoración[kW] -0.02 -0.02 
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Elemento: Rebedor 

Tipo de cálculo: Calefacción. Fecha de máxima carga: Febrero. Hora: 7.  

Datos del local 

Supeficie [m2] Volumen [m3] Planta Zona demanda Climatizador 

16.60 41.50 Garatge Zona_ventilacion Directa local 

Num. personas Tipo de luces 
Pot. luces 

[kW] ; [W/m2] 

Pot. sensible 
equipos 

[kW] ; [W/m2] 

Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 

0 Led 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 

Temp. exterior 
[ºC] 

Hum. relativa 
ext[%] 

Temp. interior 
[ºC] 

Hum. relativa int[%] 
Caudal ventilación 

[m3/h] 

3.10 68.23 21.00 40.00 11.95 

Resultados 

 Total Sensible 

Total Cargas [kW] -0.64 -0.61 

Ratio [W/m2] -38.83 -36.85 

Ocupantes[kW] 0.00 0.00 

Luces[kW] 0.00 0.00 

Equipos[kW] 0.00 0.00 

Ventilación[kW] -0.11 -0.07 

Cerramientos[kW] -0.42 -0.42 

Huecos[kW] -0.09 -0.09 

Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 

Mayoración[kW] -0.03 -0.03 
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Elemento: Despatx 

Tipo de cálculo: Calefacción. Fecha de máxima carga: Febrero. Hora: 6.  

Datos del local 

Supeficie [m2] Volumen [m3] Planta Zona demanda Climatizador 

16.60 41.50 Primera Planta Zona_ventilacion Directa local 

Num. personas Tipo de luces 
Pot. luces 

[kW] ; [W/m2] 

Pot. sensible 
equipos 

[kW] ; [W/m2] 

Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 

0 Led 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 

Temp. exterior 
[ºC] 

Hum. relativa 
ext[%] 

Temp. interior 
[ºC] 

Hum. relativa int[%] 
Caudal ventilación 

[m3/h] 

2.82 69.62 21.00 40.00 11.95 

Resultados 

 Total Sensible 

Total Cargas [kW] -0.44 -0.41 

Ratio [W/m2] -26.53 -24.55 

Ocupantes[kW] 0.00 0.00 

Luces[kW] 0.00 0.00 

Equipos[kW] 0.00 0.00 

Ventilación[kW] -0.11 -0.08 

Cerramientos[kW] -0.24 -0.24 

Huecos[kW] -0.07 -0.07 

Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 

Mayoración[kW] -0.02 -0.02 
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Elemento: Lavabo2 

Tipo de cálculo: Calefacción. Fecha de máxima carga: Febrero. Hora: 6.  

Datos del local 

Supeficie [m2] Volumen [m3] Planta Zona demanda Climatizador 

11.50 28.75 Primera Planta Zona_ventilacion Directa local 

Num. personas Tipo de luces 
Pot. luces 

[kW] ; [W/m2] 

Pot. sensible 
equipos 

[kW] ; [W/m2] 

Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 

0 Led 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 

Temp. exterior 
[ºC] 

Hum. relativa 
ext[%] 

Temp. interior 
[ºC] 

Hum. relativa int[%] 
Caudal ventilación 

[m3/h] 

2.82 69.62 21.00 40.00 8.28 

Resultados 

 Total Sensible 

Total Cargas [kW] -0.41 -0.39 

Ratio [W/m2] -35.87 -33.90 

Ocupantes[kW] 0.00 0.00 

Luces[kW] 0.00 0.00 

Equipos[kW] 0.00 0.00 

Ventilación[kW] -0.07 -0.05 

Cerramientos[kW] -0.27 -0.27 

Huecos[kW] -0.05 -0.05 

Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 

Mayoración[kW] -0.02 -0.02 
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Elemento: Menjador 

Tipo de cálculo: Calefacción. Fecha de máxima carga: Febrero. Hora: 6.  

Datos del local 

Supeficie [m2] Volumen [m3] Planta Zona demanda Climatizador 

38.00 95.00 Primera Planta Zona_ventilacion Directa local 

Num. personas Tipo de luces 
Pot. luces 

[kW] ; [W/m2] 

Pot. sensible 
equipos 

[kW] ; [W/m2] 

Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 

0 Led 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 

Temp. exterior 
[ºC] 

Hum. relativa 
ext[%] 

Temp. interior 
[ºC] 

Hum. relativa int[%] 
Caudal ventilación 

[m3/h] 

2.82 69.62 21.00 40.00 27.36 

Resultados 

 Total Sensible 

Total Cargas [kW] -1.25 -1.17 

Ratio [W/m2] -32.82 -30.84 

Ocupantes[kW] 0.00 0.00 

Luces[kW] 0.00 0.00 

Equipos[kW] 0.00 0.00 

Ventilación[kW] -0.24 -0.17 

Cerramientos[kW] -0.66 -0.66 

Huecos[kW] -0.28 -0.28 

Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 

Mayoración[kW] -0.06 -0.06 
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Elemento: Cuina 

Tipo de cálculo: Calefacción. Fecha de máxima carga: Febrero. Hora: 6.  

Datos del local 

Supeficie [m2] Volumen [m3] Planta Zona demanda Climatizador 

19.00 47.50 Primera Planta Zona_ventilacion Directa local 

Num. personas Tipo de luces 
Pot. luces 

[kW] ; [W/m2] 

Pot. sensible 
equipos 

[kW] ; [W/m2] 

Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 

0 Led 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 

Temp. exterior 
[ºC] 

Hum. relativa 
ext[%] 

Temp. interior 
[ºC] 

Hum. relativa int[%] 
Caudal ventilación 

[m3/h] 

2.82 69.62 21.00 40.00 13.68 

Resultados 

 Total Sensible 

Total Cargas [kW] -0.55 -0.51 

Ratio [W/m2] -28.72 -26.74 

Ocupantes[kW] 0.00 0.00 

Luces[kW] 0.00 0.00 

Equipos[kW] 0.00 0.00 

Ventilación[kW] -0.12 -0.09 

Cerramientos[kW] -0.25 -0.25 

Huecos[kW] -0.14 -0.14 

Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 

Mayoración[kW] -0.03 -0.02 
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Elemento: Lavabo3 

Tipo de cálculo: Calefacción. Fecha de máxima carga: Febrero. Hora: 6.  

Datos del local 

Supeficie [m2] Volumen [m3] Planta Zona demanda Climatizador 

15.75 39.38 Segona Planta Zona_ventilacion Directa local 

Num. personas Tipo de luces 
Pot. luces 

[kW] ; [W/m2] 

Pot. sensible 
equipos 

[kW] ; [W/m2] 

Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 

0 Led 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 

Temp. exterior 
[ºC] 

Hum. relativa 
ext[%] 

Temp. interior 
[ºC] 

Hum. relativa int[%] 
Caudal ventilación 

[m3/h] 

2.82 69.62 21.00 40.00 11.34 

Resultados 

 Total Sensible 

Total Cargas [kW] -0.52 -0.49 

Ratio [W/m2] -33.27 -31.29 

Ocupantes[kW] 0.00 0.00 

Luces[kW] 0.00 0.00 

Equipos[kW] 0.00 0.00 

Ventilación[kW] -0.10 -0.07 

Cerramientos[kW] -0.34 -0.34 

Huecos[kW] -0.05 -0.05 

Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 

Mayoración[kW] -0.02 -0.02 
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Elemento: Habitació1 

Tipo de cálculo: Calefacción. Fecha de máxima carga: Febrero. Hora: 6.  

Datos del local 

Supeficie [m2] Volumen [m3] Planta Zona demanda Climatizador 

17.50 43.75 Segona Planta Zona_ventilacion Directa local 

Num. personas Tipo de luces 
Pot. luces 

[kW] ; [W/m2] 

Pot. sensible 
equipos 

[kW] ; [W/m2] 

Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 

0 Led 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 

Temp. exterior 
[ºC] 

Hum. relativa 
ext[%] 

Temp. interior 
[ºC] 

Hum. relativa int[%] 
Caudal ventilación 

[m3/h] 

2.82 69.62 21.00 40.00 12.60 

Resultados 

 Total Sensible 

Total Cargas [kW] -0.58 -0.54 

Ratio [W/m2] -33.11 -31.13 

Ocupantes[kW] 0.00 0.00 

Luces[kW] 0.00 0.00 

Equipos[kW] 0.00 0.00 

Ventilación[kW] -0.11 -0.08 

Cerramientos[kW] -0.37 -0.37 

Huecos[kW] -0.07 -0.07 

Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 

Mayoración[kW] -0.03 -0.03 
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Elemento: Habitació2 

Tipo de cálculo: Calefacción. Fecha de máxima carga: Febrero. Hora: 6.  

Datos del local 

Supeficie [m2] Volumen [m3] Planta Zona demanda Climatizador 

27.50 68.75 Segona Planta Zona_ventilacion Directa local 

Num. personas Tipo de luces 
Pot. luces 

[kW] ; [W/m2] 

Pot. sensible 
equipos 

[kW] ; [W/m2] 

Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 

0 Led 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 

Temp. exterior 
[ºC] 

Hum. relativa 
ext[%] 

Temp. interior 
[ºC] 

Hum. relativa int[%] 
Caudal ventilación 

[m3/h] 

2.82 69.62 21.00 40.00 19.80 

Resultados 

 Total Sensible 

Total Cargas [kW] -0.79 -0.73 

Ratio [W/m2] -28.56 -26.58 

Ocupantes[kW] 0.00 0.00 

Luces[kW] 0.00 0.00 

Equipos[kW] 0.00 0.00 

Ventilación[kW] -0.18 -0.12 

Cerramientos[kW] -0.50 -0.50 

Huecos[kW] -0.07 -0.07 

Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 

Mayoración[kW] -0.04 -0.03 

Gráfico de cargas del elemento 
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Elemento: Habitació3 

Tipo de cálculo: Calefacción. Fecha de máxima carga: Febrero. Hora: 6.  

Datos del local 

Supeficie [m2] Volumen [m3] Planta Zona demanda Climatizador 

27.50 68.75 Segona Planta Zona_ventilacion Directa local 

Num. personas Tipo de luces 
Pot. luces 

[kW] ; [W/m2] 

Pot. sensible 
equipos 

[kW] ; [W/m2] 

Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 

0 Led 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 

Temp. exterior 
[ºC] 

Hum. relativa 
ext[%] 

Temp. interior 
[ºC] 

Hum. relativa int[%] 
Caudal ventilación 

[m3/h] 

2.82 69.62 21.00 40.00 19.80 

Resultados 

 Total Sensible 

Total Cargas [kW] -0.79 -0.73 

Ratio [W/m2] -28.56 -26.58 

Ocupantes[kW] 0.00 0.00 

Luces[kW] 0.00 0.00 

Equipos[kW] 0.00 0.00 

Ventilación[kW] -0.18 -0.12 

Cerramientos[kW] -0.50 -0.50 

Huecos[kW] -0.07 -0.07 

Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 

Mayoración[kW] -0.04 -0.03 

Gráfico de cargas del elemento 
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Elemento: Passadís 

Tipo de cálculo: Calefacción. Fecha de máxima carga: Febrero. Hora: 6.  

Datos del local 

Supeficie [m2] Volumen [m3] Planta Zona demanda Climatizador 

16.50 41.25 Segona Planta Zona_ventilacion Directa local 

Num. personas Tipo de luces 
Pot. luces 

[kW] ; [W/m2] 

Pot. sensible 
equipos 

[kW] ; [W/m2] 

Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 

0 Led 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 

Temp. exterior 
[ºC] 

Hum. relativa 
ext[%] 

Temp. interior 
[ºC] 

Hum. relativa int[%] 
Caudal ventilación 

[m3/h] 

2.82 69.62 21.00 40.00 11.88 

Resultados 

 Total Sensible 

Total Cargas [kW] -0.25 -0.22 

Ratio [W/m2] -15.42 -13.44 

Ocupantes[kW] 0.00 0.00 

Luces[kW] 0.00 0.00 

Equipos[kW] 0.00 0.00 

Ventilación[kW] -0.11 -0.07 

Cerramientos[kW] -0.08 -0.08 

Huecos[kW] -0.06 -0.06 

Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 

Mayoración[kW] -0.01 -0.01 

Gráfico de cargas del elemento 
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CÁLCULOS DE DEMANDA 

Demanda total del edificio en refrigeración[kWh]: 1066.46 

Ratio de demanda total del edificio en refrigeración[kWh/m2]: 5 

Demanda mensual del edificio en refrigeración[kWh] 

Elemento 
Ener

o 
Febrer

o 
Marz

o 
Abri

l 
May

o 
Juni

o 
Juli
o 

Agost
o 

Septiembr
e 

Octubr
e 

Noviembr
e 

Diciembr
e 

Edificio 0 0 0 0 6 74 420 388 166 13 0 0 

Zona_demand

a 
0 0 0 0 6 74 420 388 166 13 0 0 

Garatge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lavabo1 0 0 0 0 0 1 17 17 6 0 0 0 

Rebedor 0 0 0 0 0 1 19 22 6 0 0 0 

Despatx 0 0 0 0 0 13 40 35 19 2 0 0 

Lavabo2 0 0 0 0 0 3 21 18 5 0 0 0 

Menjador 0 0 0 0 0 4 67 62 20 0 0 0 

Cuina 0 0 0 0 1 12 41 41 21 2 0 0 

Lavabo3 0 0 0 0 0 11 41 34 13 0 0 0 

Habitació1 0 0 0 0 0 8 40 34 15 0 0 0 

Habitació2 0 0 0 0 0 3 54 47 15 0 0 0 

Habitació3 0 0 0 0 0 6 54 53 28 3 0 0 

Passadís 0 0 0 0 5 11 25 25 18 6 0 0 

Demanda total del edificio en calefacción[kWh]: 5324.30 

Ratio de demanda total del edificio en calefacción[kWh/m2]: 25 

Demanda mensual del edificio en calefacción [kWh] 
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Elemento 
Ener

o 
Febrer

o 
Marz

o 
Abri

l 
May

o 
Juni

o 
Juli
o 

Agost
o 

Septiembr
e 

Octubr
e 

Noviembr
e 

Diciembr
e 

Edificio 1238 922 801 464 56 1 0 0 0 75 654 1115 

Zona_demand

a 
1238 922 801 464 56 1 0 0 0 75 654 1115 

Garatge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lavabo1 101 75 67 43 10 0 0 0 0 6 51 87 

Rebedor 173 131 122 83 23 1 0 0 0 12 90 149 

Despatx 65 42 28 10 0 0 0 0 0 2 23 56 

Lavabo2 81 61 52 29 3 0 0 0 0 6 46 73 

Menjador 248 195 179 106 11 0 0 0 0 19 150 234 

Cuina 73 43 28 10 0 0 0 0 0 1 23 64 

Lavabo3 105 79 65 35 3 0 0 0 0 7 57 97 

Habitació1 113 85 72 39 3 0 0 0 0 8 61 103 

Habitació2 138 107 96 55 1 0 0 0 0 7 80 126 

Habitació3 140 104 91 53 2 0 0 0 0 7 73 124 

Passadís 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

 


