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Resum 
 

L’objectiu principal és l’estudi de viabilitat d’un sistema 
que proveeixi electricitat, mitjançant l’aprofitament de 
l’energia solar, en un habitatge unifamiliar aïllat de tres 
persones, energèticament sostenible. 

 També es dissenyarà el sistema fotovoltaic per a cobrir 
totes les necessitats de l’habitatge. Finalment es 
determinarà la seva viabilitat, ja que la seva amortització 
(7anys) està dins dels rangs establerts (5-8anys). 
 

1. Introducció 
 

 

S’ha escollit la energia solar fotovoltaica com a font 
d’energia renovable respecte les altres per les següents 
arguments: 

 El manteniment de la seva instal·lació és senzill i 
de baix cost econòmic. 

 Es poden fer mòduls de totes les mesures. 

 És un sistema que es pot instal·lar a la coberta de 
l’edifici ocupant així el menor espai possible. 

 La seva producció no produeix cap tipus de 
emissió com és el cas de la geotèrmia. 

 No té un gran impacte mediambiental com pot ser 
la eòlica. 

 Els panells solars no tenen cap impacte acústic. 

 Els mòduls fotovoltaics tenen un cicle de vida de 
uns 30 anys. 

 L’energia sobrant es pot vendre a la xarxa 
elèctrica. 

 A mesura que avança la tecnologia es va fent una 
operació més econòmica. 

Per a la realització dels càlculs pertinents per a la 
realització del dimensionament de les instal·lacions, es 
tindrà en compte la normativa vigent a l'hora de 
calcular i dissenyar cada part de la instal•lació, 
especialment als documents bàsics (DB) continguts en 
el CTE: DB-HE (Estalvi d'energia)[1] i DB-
HS(Salubritat)[2] i El Reglament d'Instal•lacions 
Tèrmiques als Edificis (RITE) [3]. 

 

2. Necessitat de l‘habitatge i ubicació 
geogràfica 

 

L'habitatge unifamiliar a climatitzar és de 91 m² i ubicat al 
carrer Mestral a Olot en el municipi de Girona. 

Les característiques meteorològiques i climàtiques de la 
zona són molt particulars i, per tant, es donen canvis bruscs 
de temperatures entre dies diferents o del dia i la nit, que 
fan que un bon sistema de climatització sigui una 
necessitat. 

S’han de complir certs requeriments per a poder 
subministrar ACS per a les tres persones que hi viuen 
considerant que a l’habitatge disposen de una dutxa.  

També per la demanda d’ACS s’ha de tenir en compte el 
nombre de dormitoris de que disposa l’habitatge, 
considerant la sala de jocs (fig.1) com un dormitori més, 
per tant l’habitatge disposaria de 3 dormitoris. 

Per tant, tenint en compte la normativa vigent del CTE on 
estableix que en una vivenda, per persona s’ha de disposar 
de 28 litres /dia i que es considerant en un habitatge de 3 
habitacions que hi viuen 4 persones (taula 1), obtenim els 
152 l/dia que necessitem. 

 

 

Taula 1. Demanda d’ACS i valors mínims d’ocupació 
 

La temperatura de confort que s’ha assolir a l’interior de 
l’habitatge és de 25ºC i 21ºC a l’estiu i a l’hivern 
respectivament.  

És un habitatge aïllat a quatre cares, és a dir, que no té cap 
altre habitatge confrontant per cap paret del mateix, això te 
com a conseqüència una major incidència solar i s’ha de 
tenir en conte a l’hora de realitzar el càlculs de les 
carregues tèrmiques pel correcte dimensionament de la 
instal·lació de clima. 

Les temperatures mitjanes exteriors són les següents: 
 

 

 



Mes T (ºC) RH (%) 
Gener 3.5 75 
Febrer 8.4 76 
Març 10.8 70 
Abril 12.0 70 
Maig 16.3 74 
Juny 22.0 69 
Juliol 22.4 69 
Agost 22.9 67 
Setembre 17.0 81 
Octubre 15.4 81 
Novembre 7.0 72 
Desembre 3.3 74 

Taula 2. Condicions climàtiques d’Olot segons Meteocat 

 

També es tenen en consideració les temperatures màximes 
i mínimes, que són 31ºC de màxima i -3,1ºC de mínima. 

A la fig. 1 es pot observar la distribució de l’habitatge. 
 

 

Fig. 1. Plànol de l’Habitatge 
 

3. Objectius 
 

Els objectius d’aquest projecte són: 

 Determinar un sistema de climatització eficient per 
l’habitatge. 

 Dimensionar el sistema fotovoltaic que autoabasteixi 
l’habitatge a través del sistema seleccionat per tal de 
que sigui autosuficient. 
 

4. Sistema ideal per l’habitatge 
 

S’ha determinat que la unitat de producció ideal per 
l’habitatge sigui la bomba de calor aire-aigua per 
conductes per els següents motius: 

 No te la necessitat de ningun component extra per 
a la realització tant de la part de refrigeració com 
la de calefacció i ACS . 

 A l’estiu amb la recuperació de calor obtenim 
l’ACS sense cost. 

 La maquinaria i la seva posterior instal·lació tenen 
un cost més econòmic respecte a la resta 

 El manteniment també te un cost inferior. 
 

Sistema SEER SCOP EER COP Cost (€) 

Bomba de 
calor amb 
expansió 
directe per 
conductes 

5,4 3,8 4,48 4,08 12406 

Bomba de 
calor amb 
expansió 
directe amb 
recuperació 
de calor per 
conductes 

7,79 4,43 5,05 5,3 25020 

Bomba de 
calor Aire-
Aigua per 
conductes 

5,4 3,8 3,5 
4,08 - 
7,95 

8747 

Taula 3. Comparativa de sistemes de climatització 
 

L’habitatge tindrà una distribució de conductes d’aire que 
mitjançant una unitat interior, situada al passadís de 
l’habitatge per afavorir l’equilibrat del conductes, 
proporcionarà fred als diferents espais de l’habitatge.  

Els emissor de calefacció són: 

 Radiadors a les habitacions 

 Terra radiant. 
 

5. Càrregues tèrmiques 
 

Es important tenir en compte les càrregues tèrmiques de 
l’habitatge per escollir un sistema adient de climatització 
que contraresti aquesta.  

El càlcul de càrregues tèrmiques s’ha realitzat tenint en 
compte les condicions climàtiques exteriors, les interiors 
de disseny i les característiques constructives d’edificació 
següents: 
 

Condicions Exteriors 

Província Ciutat 
Latitud 
(º) 

Tº 
estiu 
(ºC) 

Tº 
hivern 
(ºC) 

HR 
estiu 
(%) 

HR 
hivern 
(%) 

Girona Olot 42,18 31,4 -3 57 80 
 

Altitud 
1453,41(Ft) 443(m) 

Taula 4. Condicions exteriors de l’habitatge 

 

Condicions Interiors de Disseny 

Confort general 
Estiu Hivern 

TBS(ºC) HR% TBS(ºC) HR% 
Habitatge 25 50 21 45 

Taula 5 . Condicions interiors de l’habitatge 

 

 



Material 
Mur 
Exterior Transmitància 0.81 W/m²*ºC 
  Pes 500 kg/m² 
Parets 
Interiors Transmitància 1,4 W/m²*ºC 
Teulada 
Exterior Transmitància 0.81 W/m²*ºC 
  Pes 400 kg/m² 
Porta Transmitància 0.9 W/m²*ºC 
Vidre: Transmitància 2.56 W/m²*ºC 

  
Factor solar 
(Fs) 73 % 

Cobertura 
Exterior: 

Factor 
protecció 
solar (Fps) 22 % 

Taula 6. Materials de l’habitatge 

  Orientació Superficies(m²) 
Murs   78,68 

Finestres 

Nord 2,7 
Oest 2,5 
Est 0,43 
Sud 4,69 

Porta   2 
    91 

 

Taula 7. Superficies dels materials 
 

Tenint en compte totes aquestes dades s’obté les càrregues 
tèrmiques següents: 

Càrrega tèrmica sensible 5094,61 W 

Càrrega tèrmica latent 2824,94 W 

Càrrega tèrmica total de refrigeració 7919,55 W 

Càrrega tèrmica de calefacció 5943,90 W 

Taula 8. Taula resum de càrregues tèrmiques de l’habitatge 

6. Pressupost  estimat de la instal·lació de 
climatització 

 

Es calcula el pressupost de la instal·lació de 
climatització(taula 7), per poder fer posteriorment 
juntament amb el pressupost de la instal·lació fotovoltaica 
la amortització i verificar d’aquesta manera si es viable o 
no. 

Component Unitats Preu u.(€) Preu Total(€) 

U. exterior  1 2.935,00 2.935,00 

U. interior  1 1.177,00 1.177,00 

Kit Hidrònic  1 4481,00 4481,00 

Control remot  1 154,00 154,00 

Terra radiant 70 29,61 2.072,40 

Radiadors 2 111,30 222,60 

Conductes 1 1.200,00 1.200,00 

Mà d'obra 1 1.500,00 1.500,00 

Total     13.742,00 

Taula 9 . Pressupost de instal·lació de climatització 

7. Instal•lació fotovoltaica per l’obtenció 
d’energia elèctrica 

 

Les necessitats energètiques que s’han emprat pel 
dimensionament de l’habitacle son aquelles que 
garanteixen un bon nivell de confort segons les necessitats 
bàsiques considerades avui dia (nevera, rentadora, 
rentavaixelles, televisor, clima, etc). El consum total 
estimat per aquest habitacle és de 4802,56 kWh, trobant-se 
lleugerament per sobre de la mitja, ja que no disposa 
d’instal•lació de gas sent, per aquest habitacle, la 
electricitat l’única font d’energia.  

Per calcular l’energia necessària per l’habitacle, es fa tenint 
en compte el rendiment global estàndard de tota la 
instal·lació fotovoltaica (0,75%)[4].  

E= 4802.56/0.75 = 6403,41 kWh/any. 

Pel dimensionament d’aquesta instal·lació també s’ha de 
tenir en compte diferents conceptes: 

 La radiació incident del mes més desfavorable que en 
aquest cas és el mes de desembre. 

hsp= 1,81h 

 El número de mòduls dels panells fotovoltaics per a 
cobrir totes les necessitats energètiques de l’habitatge. 

Nº= 78 mòduls 

 La capacitat d’emmagatzematge de la bateria per una 
autonomia de 4 dies. 

C= 913,70 Ah 

 Secció de cablejat de coure necessària pels 18 metres 
de longitud necessària per la instal·lació. 

S=120 mm² 

Mitjançant els valor obtinguts es calcula el cost de la 
instal·lació fotovoltaica adient per aquest habitatge: 
 

Material 
Preu 

Unitari 
(€/u.) 

Unitats 
(u) 

Preu Total 
(€) 

Mòdul fotovoltaic 80,00 78 6240,00 
 Bateria Solar 1785,00 1 1785,00 
 Estructura Regulable 700,00 2 1400,00 
 Inversor 785,00 1 785,00 
 Cablejat Exterior 14,92 18 268,56 
 
Mà d'obra 500,00 1 500,00 

Total Instal·lació 
  

10978,56 

Taula 10. Pressupost de instal·lació fotovoltaica 
 

8. Amortització total estimada 
 

Per poder saber l’amortització global de les instal·lacions 
primerament es calculen els estalvis en la factura de la 
electricitat. Que en aquest cas tindríem una factura anual de 
1578.29 €/any (taula 11). 

 



Preu fixe electricitat (€/KWh) 0,14 

Preu variable electricitat (€/KWh) 0,16 

Consum mitja en 2 mesos (KWh) 800,35 

Potencia Contractada (KW) 10,35 

Import per potencia contractada(€) 86,99 

Import per energia consumida(€) 130,40 

IVA (21%)(€) 45,65 

Total Factura Bimensual Electricitat 
(€) 263,05 

Total Factura Anual Electricitat (€) 1578,29 

Taula 11. Factura Anual d’electricitat 

 

Un cop determinada, es calcula la viabilitat del sistema 
tenint en compte que el cicle de vida segons fabricant és de 
30 anys [5]. Dividint el cost total de les instal·lacions tenint 
en compte el manteniment d’aquesta per l’estalvi en la 
factura de la llum, s’obté el resultat de que recuperaries la 
inversió realitzada en 16 anys i per tant els següents 9 anys 
es tindrien estalvis en la factura de la llum.  

Per la realització dels càlculs es te en compte un cicle de 
vida de la instal·lació de 25 anys enlloc dels 30 anys que 
marquen els fabricants per fer els càlculs més restrictius. 

Amb aquests resultats (taula 12) es confirma la viabilitat 
d’aquest sistema de climatització amb el suport de la 
instal·lació fotovoltaica, ja que obtenim durant el cicle de 
vida de la instal·lació un estalvi en la factura elèctrica de 
14251.96€. 
 

Cost  instal·lació de climatització (€) 13742  

Cost  instal·lació fotovoltaica (€) 10978,56 

Cost Tota l(€) 24720,56 

Estalvi factura elèctrica en 1 any (€) 1578,29 

Amortització total estimada (anys)  16 

Estalvi factura elèctrica en 25 anys 
(€) 

39457,25 

Estalvi Total (€) 14251,96 

Taula 12  Amortització i viabilitat econòmica 
 

9. Conclusió 
 

Mitjançant aquest projecte, es conclou que: 

 La instal·lació de climatització proposada arriba a las 
temperatures de confort establertes (25C° al estiu i 
21C° a l’hivern).  

 S’ha seleccionat el terra radiant per calefacció per no 
generar corrents convectives i de ser un sistema de 
baix consum energètic. 

 Es garanteix el consum d’ACS. 

 La instal·lació  de climatització s’amortitza en 8,5 
anys i la fotovoltaica en 7,5 anys, és a dir que el total 

de la instal·lació s’amortitza en 16 anys. Per tant els 9 
anys restants tindríem un estalvi en la factura elèctrica 
considerat. 

 Com a conseqüència de tots els punts esmenats 
anteriorment s’aconsegueix un habitatge autosuficient 
i sostenible. 

 També s’extreu que encara que amb el pas del temps 
sigui amortitzable i la instal·lació sigui viable 
econòmicament, és cert que la inversió hores d’ara és 
bastant elevada i no és fàcilment assumible, amb el 
pas del temps s’espera que aquestes inversions 
inicials es redueixin considerablement fent així aquest 
sistema de fàcil instal·lació per a tothom. 
 

10. Agraïments 
 

En Primer lloc  m’agradaria agrair els meus companys de 
Mitsubishi Electric per la seva ajuda a la hora de resoldrem 
dubtes i donar-me consells respecte la realització d’aquest 
treball de final de grau.  
També m’agradaria agrair l’esforç realitzat per  la meva 
tutora del projecte Isabel Espinosa per la seva paciència i 
dedicació per ajudar-me a la realització d’aquets projecte. 
Per últim però no menys important a la meva família, 
sobretot a la meva mare i a la meva parella, ja que sense el 
seu suport i consells hagués sigut molt més difícil la 
realització i desenvolupament d’aquest projecte. 
A tots ells, i a tots els que no e esmenat, ¡ moltes gràcies! 
 

Referencies 
 

 [1] Govern d’ España, “ CTE: DB-HE (Estalvi d’energia)” 
Juny 2017 

 [2] Govern d’ España, “ CTE: DB-HS (Salubritat)” Juny 2017 

 [3] Govern d’ España, “El Reglament d'Instal•lacions 
Tèrmiques als Edificis (RITE)” 5 d’Abril 2013 

 [4] Institut Català d’energia ,”Energia Solar Fotovoltaica” 
Març 2002 

 [5] Madrid Solar, Caja Madrid Obra Social, “Guia de la 
Energia Solar”, Madrid 2006, pp. 37-66 


