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Resum de l'actuació 

El subministrament energètic amb biomassa és un sistema econòmic, ecològic i segur per 

generar energia tèrmica. Aquest combustible és una alternativa als combustibles fòssils com el 

gasoil, GLP o gas natural que al utilitzar-los generen gasos d’efecte hivernacle. A més a més, els 

preus d’aquests carburants ha experimentat una escalada de prop del 50% en el seu preu de 

compra en els darrers anys. 

 

La biomassa és considerada com a energia renovable, ja que el cicle d’emissions de CO2 

produït en el seu procés de combustió és neutre. A més, la biomassa com a font d’energia és 

molt eficient i les calderes actuals aconsegueixen alts rendiments. La seva utilització 

disminueix la pluja àcida i l'efecte hivernacle, 

fomenta la millora dels ecosistemes i els residus 

generats (cendres) són útils com a fertilitzants. 

També cal destacar que és una energia que es 

produeix al territori, per tant propera als punts de 

consum. D’aquesta manera es disminueix 

notablement l’energia destinada al seu transport si 

es compara amb als combustibles fòssils i fomenta 

la creació de llocs de treball associats a la seva 

producció.  

La biomassa tèrmica és neta i segura: en el seu format pellet o estella és un combustible 

normalitzat i amb un poder calorífic garantit. És un combustible sense risc d'explosió, sense 

olors ni fugues, no tòxic ni volàtil. Les noves tecnologies permet l’ús d’aquest combustible de 

forma totalment automatitzada i amb un nivell de manteniment de les instal·lacions molt 

reduït. 



Igualment cal destacar que actualment el nostre territori és productor de biomassa, que en un 

gran volum es transporta a altres països com Itàlia per la seva transformació en pellet o similar.  

El fet de ser productors permet que 

aquest recurs tingui un preu 

comparativament baix respecte 

altres països i permet a la vegada la 

desconnexió d’altres fonts de 

combustible amb dependència 

exterior i altament contaminants 

com els combustibles fòssils.  

 

Descripció de les instal·lacions actuals 

 

El municipi de Navata disposa d’un conjunt d’equipaments docents i esportius situats a 

l’interior d’una mateixa parcel·la del nucli urbà. Aquesta limita al nord pel carrer Escoles; al sud 

pel carrer Ordis; a l’oest pel carrer Figueres; i a l’est amb una parcel·la sense edificar. 

Aquest conjunt d’equipaments està format per l’escola Joaquim Vallmajó, el camp de futbol 

municipal, la piscina municipal, el pavelló poliesportiu i la llar d’infants.  

La distància màxima entre ells oscil·la entre 80 i 140 metres, corresponent als vestidors camp 

de futbol i la llar d’infants. El projecte només contempla la construcció d’una xarxa de calor 

que subministri energia a l’escola, al pavelló poliesportiu i als vestidors del camp de futbol. 

S’opta per alimentar aquests tres equipaments donat que presenten un consum suficientment 

elevat i no disten molt entre ells (uns 80 metres).  

 

Definició de la instal·lació de biomassa 

 
Xarxa de calor 

El plantejament general del projecte va ser 

la construcció d’una xarxa de calor que 

cobreixi la totalitat de les demandes 

tèrmiques de l’escola “Joaquim Vallmajó”, 

del pavelló poliesportiu i dels vestidors del 

camp de futbol municipal. 

 

 

 

 

 



La central de producció s’ha instal·lat en 

una nova edificació que s’ha construït a 

les proximitats dels vestidors del camp 

de futbol. L’edifici disposa de dos locals 

separats per una paret mitgera

destinats a acollir la sala de calderes i la 

sitja de biomassa. Des d’aquest punt 

s’estén la xarxa de canonades 

d’impulsió i retorn que connecta amb la 

sala de calderes de l’escola i del camp

de futbol. El traçat d’aquests conductes transcorre pràcticament en la seva totalitat 

existents i pel pati de sauló de l’escola, d’aquesta manera s’han evitat costos de demolicions i 

construccions.  

 

 

Potència nova instal·lació de biomassa

 

S’ha instal·lat una caldera de biomassa de 100 kW tipus 

dipòsit d’inèrcia de 1.500 litres, de manera que cobreixi el 100% de la demanda energètica dels 

serveis escolars i esportius. La vida útil de la 

La sala de calderes, com el seu nom indica, acull la nova caldera de biomassa de 100kW. Per

determinar la seva potència s’ha utilitzat de referència la potència nominal d’una de les

calderes de l’escola “Josep Vallma

per cobrir totes les demandes de calefacció

instal·lacions no són coincident en el temps, ja que l’horari de funcionament de l’escola és de 

8.00 h a 17.00 h i la del pavelló més vestidors del camp de futbol de 17.00 h a 22.00h. Per tant, 

els consums no es solapen entre ells.  

La nova caldera disposa capacitat per escalfar tota la demanda d’ACS i calefacció de les 

instal·lacions esportives, que actual

 

Instal·lació hidràulica 
 
La instal·lació hidràulica està formada per 

d’inèrcia de 1.500 litres d’acumulació, formant el circuit primari de

secundari disposa d’un col·lector general des d’on s’estenen les

l’escola i amb el dipòsit d’ACS del camp de futbol i del pavelló.

Les canonades d’impulsió i retorn per alimentar l’escola i els vestuaris transcorren soterrades a

una profunditat de 50 cm per sobre de la cota de la generatriu superior. 

tipus Efiterm SDR 11 preaïllats, formats per una canonada de Polietilè Reticular (PEX) 

recoberta d’espuma de poliuretà, làmina antidifusió i un envolvent de Polietilè

densitat (PEBD). 

 

La central de producció s’ha instal·lat en 

una nova edificació que s’ha construït a 

dors del camp 

de futbol. L’edifici disposa de dos locals 

separats per una paret mitgera 

destinats a acollir la sala de calderes i la 

sitja de biomassa. Des d’aquest punt 

de canonades 

d’impulsió i retorn que connecta amb la 

de l’escola i del camp 

de futbol. El traçat d’aquests conductes transcorre pràcticament en la seva totalitat 

pati de sauló de l’escola, d’aquesta manera s’han evitat costos de demolicions i 

·lació de biomassa 

S’ha instal·lat una caldera de biomassa de 100 kW tipus Guntamatic Powerchip 100

dipòsit d’inèrcia de 1.500 litres, de manera que cobreixi el 100% de la demanda energètica dels 

serveis escolars i esportius. La vida útil de la caldera projectada s’estima en 20 anys.

La sala de calderes, com el seu nom indica, acull la nova caldera de biomassa de 100kW. Per

determinar la seva potència s’ha utilitzat de referència la potència nominal d’una de les

calderes de l’escola “Josep Vallmajó”, que és de 100 kW. Aquesta potència s’estima suficient

per cobrir totes les demandes de calefacció donat que aquestes les demandes de les diferents 

instal·lacions no són coincident en el temps, ja que l’horari de funcionament de l’escola és de 

17.00 h i la del pavelló més vestidors del camp de futbol de 17.00 h a 22.00h. Per tant, 

els consums no es solapen entre ells.   

La nova caldera disposa capacitat per escalfar tota la demanda d’ACS i calefacció de les 

instal·lacions esportives, que actualment és coberta per un equip de 40 kW i 63 kW.

La instal·lació hidràulica està formada per la caldera de 100 kW que alimenta a un dipòsit 

d’inèrcia de 1.500 litres d’acumulació, formant el circuit primari de l’esquema. El circuit 

secundari disposa d’un col·lector general des d’on s’estenen les canonades d’enllaç amb 

ipòsit d’ACS del camp de futbol i del pavelló. 

Les canonades d’impulsió i retorn per alimentar l’escola i els vestuaris transcorren soterrades a

profunditat de 50 cm per sobre de la cota de la generatriu superior. Aquests

Efiterm SDR 11 preaïllats, formats per una canonada de Polietilè Reticular (PEX) 

d’espuma de poliuretà, làmina antidifusió i un envolvent de Polietilè

de futbol. El traçat d’aquests conductes transcorre pràcticament en la seva totalitat per camins 

pati de sauló de l’escola, d’aquesta manera s’han evitat costos de demolicions i 

Guntamatic Powerchip 100, amb un 

dipòsit d’inèrcia de 1.500 litres, de manera que cobreixi el 100% de la demanda energètica dels 

caldera projectada s’estima en 20 anys. 

La sala de calderes, com el seu nom indica, acull la nova caldera de biomassa de 100kW. Per 

determinar la seva potència s’ha utilitzat de referència la potència nominal d’una de les 

jó”, que és de 100 kW. Aquesta potència s’estima suficient 

donat que aquestes les demandes de les diferents 

instal·lacions no són coincident en el temps, ja que l’horari de funcionament de l’escola és de 

17.00 h i la del pavelló més vestidors del camp de futbol de 17.00 h a 22.00h. Per tant, 

La nova caldera disposa capacitat per escalfar tota la demanda d’ACS i calefacció de les 

ment és coberta per un equip de 40 kW i 63 kW. 

caldera de 100 kW que alimenta a un dipòsit 

l’esquema. El circuit 

canonades d’enllaç amb 

Les canonades d’impulsió i retorn per alimentar l’escola i els vestuaris transcorren soterrades a 

Aquests tubs són del 

Efiterm SDR 11 preaïllats, formats per una canonada de Polietilè Reticular (PEX) 

d’espuma de poliuretà, làmina antidifusió i un envolvent de Polietilè de baixa 



D’aquesta manera se’n facilita el muntatge i s’assegura que les pèrdues de calor siguin les 

mínimes possibles. Per la mateixa rasa de pas d’instal·lacions s’ha executat l’estesa d’un tub 

corrugat de PEAD de doble capa de 63 mm de diàmetre a mode de previsió per si es volen 

estendre en un futur cables de comunicació o maniobra entre edificis, de forma que 

s’optimitza la inversió econòmica d’execució de les rases. 

 

Finançament de l'actuació 

 

COST DE L’ACTUACIÓ (IVA INCLÒS)      96.453,49 € 

COST OBRES COMPLEMENTÀRIES (IVA INCLÒS)       2.956,65 € 

COST TOTAL DE L’ACTUACIÓ (IVA INCLÒS)     99.410,14 € 

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE GIRONA      51.306,44 € 

APORTACIÓ AJUNTAMENT DE NAVATA      48.103,70 € 

 

 

 

 

 

 

  



Benefici ambiental, econòmic i social 

Els beneficis ambientals de l'ús de la biomassa com a recurs energètic, en lloc dels 

combustibles fòssils comunament utilitzats, suposa uns avantatges mediambientals de primer 

ordre, com són:  

• Disminució de les emissions de sofre.  

• Disminució de les emissions de partícules.  

• Emissions reduïdes de contaminants com CO, HC i NOx.  

• Cicle neutre de CO2, sense contribució a l'efecte hivernacle.  

• Reducció del manteniment i dels perills derivats de la fuita de gasos tòxics i 

combustibles  

• Reducció de riscos d'incendis forestals i de plagues d'insectes.  

• Aprofitament de residus agrícoles, evitant la seva crema en el terreny.  

• Possibilitat d'utilització de terres de guaret amb cultius energètics.  

• Independència de les fluctuacions dels preus dels combustibles provinents de l'exterior 

(no són combustibles importats).  

• Una part de la biomassa per a fins energètics procedeix de materials residuals que cal 

eliminar. 

• La producció de biomassa és totalment descentralitzada, basada en un recurs dispers 

en el territori, que pot tenir gran incidència social i econòmica en el món rural.  

• Utilització d’un recurs de km0, en contraposició als combustibles fòssils que 

requereixen de diferents sistemes de transport entre el punt de generació, refinament 

i consumidor. 

 

Beneficis socials: el combustible de les calderes 

de biomassa no és inflamable com el són el gas 

o el gasoil, per la qual cosa s'elimina el risc 

d'explosions. Durant la seva combustió o 

emmagatzematge tampoc provoca olors que 

resultin molestos en el dia a dia dels 

consumidors.  

A més la irrupció de la biomassa ha fet aflorar un sector el forestal que estava en declivi. 

Aquest fet ha produït que es creessin noves empreses i nous llocs de treball relacionats amb la 

gestió forestal, de forma que la gestió dels boscos està deixant de ser una despesa per 

propietaris i administracions (per realitzar, per exemple, franges de protecció) per passar a ser 

una opció econòmica viable. La implantació d’explotacions amb segells de sostenibilitat 

permet que la generació de biomassa no afecti negativament al medi. 

Des de l’Ajuntament de Navata s’ha près el compromís igualment de realitzar la compra dels 

productes de biomassa d’explotacions properes, per tal de revertir els costos de l’instal·lació 

en les empreses de biomassa properes i de genera part del a biomassa requerida amb les 

operacions de neteja i manteniment dels boscos municipals. 



Beneficis econòmics. La caldera de biomassa va entrar en funcionament el novembre de 2015 

i al llarg del 2016 es van finalitzar els ajustos i va ser l’any que pròpiament va entrar en 

funcionament.  

A nivell de projecte es varen estudiar els costos d’explotació del nou sistema que venen 

determinats per les Tn de combustible utilitzades i els costos de manteniment de les 

instal·lacions. Es va preveure que es consumirien 38,46 Tn d’estella, equivalents a 3.461 € l’any 

(sense IVA) i realment es varen consumir 46,02 Tn d’estella amb un preu de  3. 964,84 € (sense 

IVA). 

El 2015 hi va haver un consum de gasoil de 9.000€ i 1.200€ de propà. En canvi, durant l’any 

2016, any en que va entrar en funcionament la caldera de biomassa, el cost de funcionament 

de la caldera va ser de 5.018,84€, i per tant en un sol any hi ha haver un estalvi de 5181'16 €. 

Aquest fet significa que de l’any 2015 al 2016 s’ha reduït la despesa energètica en un 50,79%. 

S’ha de considerar igualment que l’ajuntament generarà part de la biomassa per abastir 

l’instal·lació amb les operacions de neteja i manteniment forestal del municipi. 

El període d’amortització del nou sistema de biomassa és de 9,72 anys, amb un TIR a 20 anys 

del 9,4% (vida útil de la instal·lació). 

La centralització de la generació de calor en una sola instal·lació permet a la vegada un estalvi 

econòmic en quant a despeses de manteniment, a part que aquesta està més hores en 

funcionament augmentant la seva rendibilitat. 

 

 

 

 



Replicabilitat de l'actuació 

El sistema de xarxa de calor que utilitza Navata és us sistema fàcilment aplicable a molts 

municipis, especialment els que tenen diferents equipaments propers. És un sistema que 

requereix de proximitat entre diferents equipaments i un cert espai per poder disposar de 

sitges per emmagatzemar l’estella i la sala de calderes. Aquesta conformació és habitual en els 

municipis on les noves instal·lacions acostumen a situar-se en zones exteriors i agrupades. 

 

Comunicació i visibilitat 

La zona esportiva i les escoles estan ubicades al centre neuràlgic de Navata, on hi ha l’activitat 

cultural i social. La instal·lació de la xarxa de calor ha estat àmpliament comunicada i coneguda 

per la població. Així com la visibilitat de la pròpia instal·lació (edifici de calderes). 

La instal·lació d’aquesta xarxa i de la caldera de biomassa que funciona amb estella forestal, 

està esdevinguent un referent per la ciutadania com a sistema viable i funcional.  Entre d’altres 

n’han aparegut ressenyes a: 

• Noticia a la web Ecovat (empresa de gestió integral en eficiència energètica) 

• Noticies al Diari Empordà 

• Diari de Girona 

• Diari Digital de Roses i Alt Empordà 

• Diari El Punt Avui 

A part, aprofitant el projecte s’ha realitzat un curs d’instal·lació i manteniment de calderes de 

Biomassa per a professionals. 

 

Originalitat i innovació 

Es tracta d’una de les xarxes de calor pioneres a la demarcació de Girona.  Addicionalment al 

fet de ser una de les primeres,  aquesta xarxa de calor va lligada a altres millores que 

converteixen aquesta xarxa en un sistema realment innovador: 

• La telegestió sectoritzada de l’ instal·lació elèctrica (enllumenat, endolls, informàtica, ...) 

• Instal·lació de camp solar tèrmic i modificació instal·lació actual (pavelló i camp de futbol). 

Aquests altres punts fan que per una banda millori substancialment la gestió dels espais, el 

control de la temperatura, les despeses i manteniments. I per l’altra s’aprofita el sistema 

existent de plaques solars tèrmiques per disminuir costos en la xarxa de calor i complementar 

el sistema de biomassa. 

 



 

1. EL sistema de telegestió i control d’ estalvi energètic  defineix la telegestió com a la 

gestió tècnica a distància d’ instal·lacions i serveis. 

El sistema de telegestió de Navata està format per: 

• Un autòmat de telegestió marca Wit, des de on es registren totes les dades tècniques i 

energètiques que es determinin. 

• Un conjunt de sensors (sondes de temperatura, tranformadors d’ intensitat, ...) que 

capten les variables tècniques i energètiques de les instal·lacions. 

• Una aplicació de supervisió i gestió de les dades tècniques i energètiques, aiReports, 

que gestiona tots els edificis i instal·lacions municipals 

El sistema a més permet la regulació del 

funcionament de la caldera, permetent 

una gestió dels horaris i una 

programació més acurada del 

funcionament de la mateixa.  

El control i la regulació de les 

instal·lacions de la calefacció i de l’ 

enllumenat en funció de la planificació 

horària i de l’ ocupació d’ espais, i la 

supervisió amb gràfiques comparatives de consums segons la temperatura exterior i la 

temperatura de confort pre-establerta, 

genera l’estalvi energètic desitjat.  

El conjunt d’ actuacions amb el sistema de 

telegestió garanteix un estalvi d’entre un 15 

i un 20 per cent del consum energètic actual 

de cada edifici. 

 

2. Instal·lació camp solar tèrmic en els vestidors del Camp de Futbol 

En el vestidors del Camp de Futbol existeix actualment un dipòsit acumulador d’ ACS que té 

l’aportació tèrmica de la caldera de biomassa. Properament s’instal·larà un conjunt de dipòsit i 

plaques solars tèrmiques per termosifó en la coberta plana dels vestidors amb una superfície 

de 2.5m2 amb un dipòsit acumulador de 300 litres conjuntament amb  dues vàlvules 

reguladores, les sondes de temperatura i els elements auxiliars, per tal de fer el control i la 

regulació per telegestió. Aquesta aportació solar tèrmica permetrà reduir la recirculació de 

l’aportació tèrmica de la biomassa generant un estalvi mínim del 60% . 

 

 

 



3. Modificació del circuit solar del Pavelló. 

Properament es realitzarà una modificació del circuit solar tèrmic del pavelló per tal d’instal·lar  

un bescanviador de 30kw en sèrie amb el circuit del serpentí del dipòsit acumulador solar i el 

sistema de vàlvules i sondes de temperatura necessàries per fer-ne la regulació. 

Aquesta modificació permetrà que l’aportació tèrmica del circuit solar quan el dipòsit 

d’acumulació solar ja estigui a la temperatura màxima d’ acumulació, es derivi cap el circuit del 

serpentí de l’ acumulador d’ ACS permetrà que es pugui reduir, i fins i tot en alguns moments 

aturar, l’ aportació tèrmica provinent de la caldera de biomassa. 

D’ aquesta manera en poder aturar la recirculació del circuit tèrmic provinent de la caldera de 

biomassa, generant un estalvi energètic que es preveu superior al 15% de mitjana anual, que 

augmentaria proporcionalment si augmentés l’ ús de les instal·lacions del pavelló. 

 

Cost de l'actuació  

Actuació Cost (€) 

Xarxa de calor 93.780,63 

Sistema de telegestió 14.073,5 

Camp Solar tèrmic als vestidors del camp de futbol 4.430,34 

Modificació del circuit solar del Pavelló 1.932,41 

COST TOTAL SENSE IVA 114.216,88 

  

 

 


