
INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA PER AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depósit 

 

 

 

 

 

 

 

Circuit tancat escalfat per les 
plaques solars i aïllat per evitar 
pèrdues calorífiques. 

 
Plaques solars separades 
suficientment per aprofitar tot el 
sol i orientades al migdia (al sud). 

 

 

Any de realització: 2009 

Usuari:  Complex Aquàtic 

Localització: c. Antic Camí de 
Sant Martí, núm. 12 
Vilafranca del Penedès 

 

Objectius de l’actuació: 
Col·locació de plaques solars tèrmiques per a 
estalvi energètic i reducció d’emissions de CO2 
 
Descripció de l’actuació: 
Escalfament de l’aigua calenta sanitària  (ACS) 
aprofitant l’energia solar 

FITXA TÈCNICA 
Col·lectors tèrmics 
Marca i model dels col·lectors: PS24 

Nombre de col·lectors solars: 14 

Superfície unitària (m
2
): 2,33 

Superfície total (m
2
): 32,62 

Orientació : Sud, desviació 0⁰ 

Inclinació de les plaques: 41⁰ 

 
Acumulador 
Marca i model de l’acumulador: AS 3000-1E 

Capacitat de l’acumulador: 3.000 litres 

Acumulador amb bescanviador:  Sí 
 
Sistema auxiliar d’escalfament: 
Gas natural.   

 

Criteris que s’han seguit: 
- Demanda  ACS: 2.000 litres/dia a 60⁰C 
- Satisfacció d’un mínim del 30% de la necessitat 

mensual 
- Separació adequada de les plaques solars per tal 

d’aprofitar al màxim la llum solar de  l’hivern. 
- Reducció de pèrdues calorífiques aïllant canonades 

i dipòsit. 
 
Funcionament: 

- Es fan servir dos circuits de líquids, un tancat (el de 
les plaques solars) i l’altre obert (l’aigua calenta 
sanitària ACS per a consum). Les plaques solars,  
exposades al sol, escalfen el circuit tancat i aquest 
escalfa l’aigua ACS mitjançant el bescanviador. 

 
- El sistema auxiliar escalfa les necessitats no 

satisfetes per  la producció solar.   

RESULTATS ENERGÈTICS I AMBIENTALS 

 

Energia generada 
Potencia màxima: 24.651 KWh  

 

Rendiment:  62%  de les necessitats anuals (es poden 

aconseguir estalvis d’un 30% a l’hivern i d’un  80%  a 

l’estiu). 
 

Estalvi d’emissions: 12.325 kg CO2 anuals 

Factor utilitzat: 0,5 kg CO2/kWh 

 Font: UNESA (2010) 

Estalvi de consum de combustibles fòssils estimat:   

2.143 Nm
3
 gas natural  

Factor utilitzat: 11.5 KWh/Nm3 

ACTORS PRINCIPALS 
 
Promotor: Patronat Municipal d’Esports 

 

Subministradors d’equips i de serveis: Elèctrica IPS 

 

Institucions i organismes que hi han participat: 
Patronat Municipal d’Esports i Consell Català de l’Esport 

(20%) 

 

Realització del projecte: Espai d’AU 

 

 

 

Font: Projecte energia solar tèrmica ampliació Complex Aquàtic. Baxiroca.    Fotografies: Elaboració pròpia 


