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RESUM 
 

Aquest projecte té com a objectiu analitzar la viabilitat d’un sistema de District Heating and Cooling 

per cogeneració en el barri d’Antondegi, a Donostia. El client proporciona la informació arquitectònica i 

urbanística del projecte, en la que ens basem per a realitzar els càlculs. 

A la primera part s’exposa el context en que es basa l’anàlisi i es fa un breu estudi de l’estat de l’art dels 

sistemes DHC a Espanya, emmarcat dins el projecte europeu Ecoheat4EU. A continuació es presenta la 

localització del barri i un resum de les dades rellevants del projecte urbanístic. 

A continuació, es procedeix a modelitzar la demanda del barri, tenint en compte els usos i 

característiques dels edificis. Per a la demanda de calefacció i refrigeració s’utilitza una simulació en 

TRNSYS que ens permet obtenir el perfil energètic hora a hora. La demanda d’ACS es calcula a partir del 

DTIE 1.01 i el perfil de càrrega elèctrica s’estima a partir de perfils mitjans per usos dels edificis. 

Les dades de la demanda en cada punt de consum ens permeten realitzar el disseny de la xarxa. Es 

proposen dos tipus de xarxes, ramificada i en anell, i es fa el càlcul de pèrdues tèrmiques i hidràuliques 

per cadascuna. Finalment, es comparen els dos dissenys.  

Un cop dissenyada la xarxa, es dimensionen els equips de producció d’energia i es proposen tres 

configuracions de producció per a cada tipus de xarxa. Considerant cadascuna de les opcions, es calcula 

l’energia total produïda, l’estalvi d’energia primària i les emissions de CO2. En la fase final del projecte es 

calcula la rendibilitat econòmica de les diverses opcions proposades i s’analitza la viabilitat de cadascuna 

d’elles. 
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1. INTRODUCCIÓ  

1.1 PROPÒSIT  
El present projecte s’ha dut a terme en col·laboració amb Aiguasol, enginyeria especialitzada en 

eficiència energètica en l’edificació i energies renovables. El projecte parteix de la necessitat d’elaborar 

un informe de l’estat de l’art per a la tecnologia de xarxes de calefacció i refrigeració de districte (District 

Heating and Cooling) al país, emmarcat en el projecte europeu Ecoheat4Eu, del qual Aiguasol és el 

partner espanyol. El projecte Ecoheat4Eu té com a objectiu estudiar quines mesures legislatives poden 

ser més eficaces a cada país per tal d’impulsar la tecnologia DHC. Per això és necessari, com a pas previ, 

avaluar l’estat actual de la tecnologia a Espanya.  

A continuació, es procedeix a aplicar els coneixements adquirits gràcies a l’anterior investigació a 

un cas pràctic real. Es realitza l’estudi de viabilitat per la instal·lació d’una xarxa de calefacció de districte 

al barri de nova construcció planejat a la zona d’Antondegi, a Donostia (Euskadi), amb l’objectiu 

d’establir la rendibilitat econòmica de les diverses opcions de generació proposades. 

1.2 ABAST  
El projecte es centra en el rang de tecnologies emprades en calefacció centralitzada a nivell de 

districte, és a dir, xarxes que comprenguin més d’un edifici i on la producció de calor i/o fred es realitzi 

en una o diverses centrals separades d’aquests. El calor s’envia als punts de consum mitjançant una 

xarxa de canonades que transporta un fluid caloportador o refrigerant. Els usos dels edificis connectats a 

la xarxa que es contemplen són vivenda, terciari i industrial.  

Pel que fa a les tecnologies de producció, aquestes poden trobar-se dins d’un dels següents 

grups: 

• Producció de calor convencional (calderes) 

• Cogeneració o trigeneració 

• Producció de calor renovable (solar, calderes de biomassa, geotèrmica, etc.) 

• Aprofitament del calor residual de procés 

Pel que fa a l’estudi de viabilitat, s’investigarà la conveniència d’instal·lar un sistema DHC al barri 

d’Antondegi, calculant la rendibilitat de les diverses opcions proposades. A tals efectes, caldrà 

modelitzar la demanda global del barri, dibuixar el traçat de la possible xarxa de distribució, calcular-ne 

les pèrdues tèrmiques i hidràuliques i valorar diverses opcions de cobertura de demanda. Amb totes 

aquestes dades, es calcularà la rendibilitat utilitzant el TIR com a indicador i es farà un comparativa de 

les diverses opcions. 

A continuació procedim a fer una breu introducció a les esmentades tecnologies. 

1.3 INTRODUCCIÓ AL DHC 
La tecnologia de District Heating and Cooling (DHC) o xarxa de calefacció i refrigeració de districte 

es basa en la idea de millorar l’eficiència dels sistemes de climatització gràcies a un major centralització. 

Els sistemes DHC produeixen energia tèrmica a gran escala en instal·lacions centralitzades, millorant el 

rendiment que podrien assolir els sistemes individuals de cada usuari, i la distribueixen fins a cada punt 

de consum mitjançant un conjunt de canonades aïllades i soterrades, a través d’un fluid caloportador o 

refrigerant que pot ser vapor, aigua calenta i/o aigua freda. Al punt de consum, aquest fluid cedeix el 

calor o fred transportat per tal de climatitzar l’edifici i per a la preparació d’aigua calenta sanitària. Els 

usuaris potencials són edificis de vivendes, empreses (comerços, oficines, hotels) o edificis 

d’equipaments (escoles, hospitals, administració pública, etc.). 



Anàlisi de viabilitat energètica i econòmica d’un DHC per cogeneració  7 
 

 

Figura 1: Esquema d'una xarxa DHC, on s'aprecia la central de producció i la xarxa de distribució subterrània, 

tant de fred com de calor. Font: Districlima [1]. 

1.3.1 TECNOLOGI ES D E P ROD U CCIÓ  
Per produir calor a gran escala es poden utilitzar una gran varietat de tecnologies. La forma més 

senzilla és utilitzar calderes convencionals de gas natural o d’altres combustibles com propà, butà, fuel-

oil, etc. Tanmateix, un dels factors d’èxit de les xarxes de districte es permetre una producció més 

eficient de calor que la convencional, de manera que les calderes convencionals se solen utilitzar només 

per les puntes de demanda, mentre que per al gruix de la producció és més convenient utilitzar fonts 

renovables o que permetin un valor afegit. Dins d’aquests tipus de producció hi podem trobar els 

següents: 

 

• COGENERACIÓ: La cogeneració permet produir energia elèctrica alhora que s’aprofita l’energia 

tèrmica del procés de combustió.  En el cas d’emprar cogeneració en un sistema DHC, és habitual 

que s’aprofiti la calor directament per suplir la demanda de calefacció i ACS del barri, mentre que 

l’electricitat s’exporti a la xarxa, generant un benefici econòmic.  

Aquesta doble producció de calor i electricitat es duu a terme mitjançant un rang de possibles 

tecnologies: per una banda, es poden utilitzar motors alternatius de combustió interna (MACI), ja 

siguin de gas o d’altres combustibles fòssils, i aprofitar tant la calor directament obtinguda de la 

refrigeració del motor com la dels gasos d’escapament mitjançant una caldera de recuperació.  

També existeixen les turbines de gas, on es turbinen els gasos procedents de la combustió 

produint potència mecànica, per després extreure’n el calor residual. Existeixen també altres 

tecnologies més innovadores com els motors Stirling o les piles de combustible. En tots els casos 

es produeix electricitat alhora que s’aprofita la calor, consumint menys energia primària per a 

obtenir la mateixa quantitat final d’energia que si s’utilitzessin els mètodes convencionals de 

producció de calor i electricitat. A la Figura 2 s’aprecia el diagrama de Sankey del procés de 

cogeneració comparat a la generació de calor i electricitat convencional separadament. 
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Figura 2: Diagrama de Sankey de la cogeneració versus els sistemes de generació convencional. Font: Gas 

Natural [2].  

 

• TRIGENERACIÓ: La trigeneració consisteix en la producció conjunta d’electricitat, calor i fred. La 

tecnologia de producció de calor i electricitat és idèntica a la cogeneració, mentre que per la 

producció de fred s’empren màquines d’absorció, que són capaces de refredar un fluid a partir 

d’una font calenta. Així, en el context de xarxes DHC es podria abastir un barri amb calefacció, 

refrigeració i aigua calenta sanitària gràcies a la producció d’una central de trigeneració. 

La màquina d’absorció basa el seu funcionament en un cicle semblant al de compressió vapor, 

però que té com a fonament físic l’afinitat química d’un absorbent pel fluid refrigerant per a 

produir l’efecte de refrigeració. Les màquines d’absorció poden ser directament acoblades a una 

font de calor, com per exemple un motor de gas o una turbina i aprofitar la calor dels gasos de 

combustió, o bé treballar a partir de l’energia extreta pel fluid caloportador.  

 

 

Figura 3: Cicle de refrigeració per absorció. Font: Solair [3]. 

• CALDERA DE BIOMASSA: Es tracta d’una caldera que utilitza matèria orgànica en forma de pelets, 

estelles, restes de podes, restes forestals, restes agrícoles, restes de la indústria fustera, etc. En 

zones on hi ha disponibilitat d’aquest tipus de combustible, la instal·lació d’una caldera de 

biomassa per a la producció de calor és una bona opció, ja que aquest combustible no contribueix 

a l’augment de la concentració de CO2 a la atmosfera, perquè les seves emissions són dins el cicle 

natural d’aquest gas d’efecte hivernacle. A més a més, la crema de biomassa de forma 

centralitzada optimitza el consum d’un recurs que altrament és de difícil aprofitament en zones 

urbanes. 
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• RECUPERACIÓ DE CALOR RESIDUAL: La majoria de processos industrials on es requereix calor 

cremen combustible i utilitzen una part del mateix, però alhora dispersen a l’ambient grans 

quantitats de calor de baixa temperatura que no són útils ni per al procés industrial ni per a la 

producció d’electricitat. La recuperació de calor residual implica la captura d’aquesta energia de 

baix grau, que pot ser subministrada a un sistema de xarxa de districte. Les calderes de calor 

residual o altres aparells s’instal·len després dels forns, alts forns, turbines, incineradores i altres 

processos per a usar la calor, que es dispersaria a l’ambient si no fos capturada.  

 

1.3.2 XA RX A  D E D I ST RI BU CI Ó  
La xarxa de canonades que distribuirà el fluid tèrmic cap als punts de consum es basa en un circuit 

tancat, usualment d’aigua tot i que tradicionalment també s’ha emprat vapor. Cada tram de la xarxa pot 

constar de dues, tres o quatre canonades en funció de l’energia a distribuir. Si es tracta d’una xarxa 

només de calefacció caldrà una canonada de distribució i una retorn. En canvi, si la xarxa és de 

calefacció i refrigeració, caldran dues canonades de distribució, una per a l’aigua calenta i una altra per 

la freda, i es pot emprar una sola canonada o bé dues pel retorn.  

Les xarxes es poden classificar segons el tipus de traçat en tres tipus [8]: 

• Xarxa Ramificada o en arbre: En aquest cas, cada punt de consum es troba connectat a la 

central per una sola via de distribució. El disseny d’aquest tipus de xarxa és relativament 

simple i generalment més econòmic, ja que requereix menys longitud de canonada per 

usuari. Tanmateix, presenta altres inconvenients com una menor fiabilitat, doncs en cas 

d’averia, es pot haver d’arribar a tallar el subministrament a un nombre considerable de 

consumidors. 

 

 

Figura 4: Esquema d'un exemple de xarxa de distribució ramificada: el DHC del barri 22@ i 

Fòrum a Barcelona. Es produeix fred i calor aprofitant la calor residual de la incineradora del 

Besòs de Tersa. Font: Districlima [1]. 
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• Xarxa en Anell: El disseny de la xarxa es basa en un gran anell de distribució i un de retorn 

connectats a la central i dels qual surten les escomeses per donar servei a cada punt de 

consum. Aquesta configuració presenta una major fiabilitat, ja que encara que la xarxa 

presenti alguna averia, cada punt de 

consum pot ser alimentat per ambdós 

sentits de l’anell, de manera que no 

cal tallar el subministrament. 

• Xarxa Mallada: En xarxes on la 

fiabilitat sigui un element clau, es pot 

utilitzar aquesta configuració, que 

permet la connexió de més d’una 

central de producció. La xarxa mallada 

permet una distribució de pressions 

més estable en cas de que algun 

usuari augmenti la demanda o que es 

vulguin incorporar nous punts de 

consum.  

Com que l’objectiu de la xarxa és abastir una demanda energètica molt variable caldrà regular la 

potència tèrmica subministrada en cada moment. Existeixen diverses formes de regulació [2]: 

• Regulació de cabal: La temperatura de l’aigua que subministra la central (i per tant, el salt 

tèrmic) es manté constant; mentre que el cabal enviat a la xarxa es modifica en funció de 

la demanda. És la tècnica més usada, ja que presenta avantatges pel que fa a la reducció 

de consum de bombeig i perquè gràcies a les bombes de velocitat variable usualment 

emprades s’aconsegueixen molts bons temps de resposta a les variacions de la demanda. 

• Regulació de temperatura: Mantenint el cabal que circula per la xarxa sempre constant, 

es fa variar la temperatura de subministrament. Aquest mètode presenta limitacions 

importants, ja que té un temps de resposta a la demanda elevat i cal conèixer molt 

detalladament la corba de demanda per prevenir possibles variacions. 

• Regulació variable: Es controla tant la temperatura com el cabal. Usualment, l’estratègia 

es basa en variar la temperatura subministrada a la xarxa de forma estacional i regular les 

variacions diàries emprant el cabal. 

Finalment, el darrer aspecte tècnic crucial per al disseny de la xarxa és el material de les 

canonades, ja que aquest condicionarà tant el bon funcionament a llarg termini com el valor de la 

inversió inicial. Existeixen tres tipus principals de canonades emprades en sistemes DHC: 

• Canonades pre-aïllades d’acer: Es componen d’una 

canonada interna d’acer aïllada amb espuma de 

poliuretà (PUR) i recobertes per una carcassa de PE-

HD. Aquest tipus de canonada presenta una gran 

robustesa i durabilitat, i tenen un preu assequible. 

Els trams en forma corbada poden encarir el 

projecte, ja que s’han de demanar especialment fets 

a mida. 

 

• Canonades pre-aïllades de materials flexibles: Es 

componen d’una canonada interna de metall 

mal·leable aïllat amb PUR i recobert de PE-HD. Els metalls emprats són majoritàriament 

coure, alumini o bé acer inoxidable. Cada tram té un radi màxim de curvatura que cal 

respectar i es distribueixen en rotllos, que faciliten el transport. El cost d’aquestes 

Figura 5: Exemple de xarxa de distribució mallada a 

Paris. Es tracta d'un DC on es subministra aigua 

refrigerada gràcies a 7 centrals de producció i tres 

punts d'acumulació. Font: Climespace [4]. 

Figura 6: Canonades rígides d'acer 

pre-aïllades amb espuma PUR. 
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canonades es força elevat, de manera que només s’empren quan cal major flexibilitat amb 

un rang de pressions alt. 

• Canonades de polímers flexibles: Es componen d’una canonada interior de polietilè 

reticulat (PEX) o polibutilè (PB), aïllada amb espuma PUR i recoberta amb un envoltant de 

PE-HD. En general, les canonades PEX es recobreixen amb una membrana de copolímer 

etilè-vinialcohol (EVOH) per evitar la difusió de les molècules d’oxigen. La temperatura de 

treball i pressió d’aquest tipus de canonades és limitada, de manera que s’utilitzen en 

general per a les escomeses. A més a més, el diàmetre que poden assolir a un preu 

competitiu no és gaire gran, a causa dels costos elevats del material. 

 

Figura 7: Comparativa de costos de la canonada, incloent la instal·lació. Per a petits diàmetres, 

les canonades PEX tenen el preu més competitiu, mentre que per a grans diàmetres només hi ha 

l'opció d'usar canonades d'acer rígides [2]. 

La instal·lació de les canonades es pot fer seguint diverses estratègies. Una opció és tenir les 

canonades en una estesa aèria, de manera que és fàcil accedir a elles en cas de reparació i té uns costos 

baixos. Tanmateix, les canonades estan molt exposades pel que hi ha risc d’accident i solen tenir un gran 

impacte visual. En general, la majoria de canonades discorren enterrades sota terra, ja sigui en túnels 

prèviament existents, en túnels de formigó a poca profunditat o directament en rases. Aquesta última 

opció és la més econòmica, però presenta la dificultat que en cas d’averia la canonada és de difícil accés. 

En el cas de construir túnels, cal preveure la col·locació de arquetes d’inspecció cada certa distància. 

   

Figura 8: Diferents tipus de canonades en instal·lació en rasa. En el primer cas, la canonada d'ana i retorn és 

independent. Al centre, veiem les canonades Twin, usualment emprades com a anada i retorn. A la dreta, 

canonada doble amb diferents diàmetres. Font: LOGSTOR [5]. 

1.3.3 ESTA CIO NS  D E CONN EX IÓ  
 La connexió del client a la xarxa de distribució es fa a través de les estacions de connexió o 

substacions. Aquestes adeqüen la temperatura i pressió del fluid distribuït per la xarxa a les condicions 

necessàries de funcionament dins de cada edifici. En general, compten amb un equip de control i 

regulació, un equip de comptatge i equips de bescanvi i acumulació de calor.  

 La majoria de sistemes de DH i DC compten amb substacions de connexió indirecta enlloc de 

directa, és a dir, el fluid de la xarxa no entra directament a l’edifici ja que és difícil controlar que les 
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condicions de pressió a l’extrem final de xarxa. En canvi, en la connexió indirecta, s’usen bescanviadors 

de calor que separen el circuit primari (el corresponent a la xarxa de distribució) del circuit secundari, és 

a dir, de les instal·lacions pròpies de l’edifici. És habitual instal·lar dos bescanviadors en circuits en 

paral·lel, un per a la calefacció i l’altre per ACS, que generalment compta també amb un petit tanc 

d’acumulació que permet estabilitzar la temperatura de subministrament. 

 

Figura 9: Esquema de substació amb connexió indirecta en paral·lel. Font: Districlima [6]. 

1.3.3 BENEFI CI S  D ELS SI ST EMES  DHC 
Els sistemes DHC presenten múltiples avantatges globals comparats a un escenari de referència 

on els mateixos usuaris s’abasteixen de l’energia tèrmica demandada de forma individual. Gràcies a les 

solucions centralitzades com la trigeneració s’assoleix un gran rendiment i una molt bona qualitat del 

subministrament, així com la reducció d’emissions de CO2.  

Tot i que existeixen diverses opcions de gestió per als sistemes DHC, és habitual trobar que la 

xarxa es gestiona des d’una empresa de serveis energètics, anomenades ESCOs. Aquestes ESCOs són en 

general qui fa la inversió inicial i després serveixen l’energia als diversos usuaris del barri, cobrant una 

tarifa. Per tal de la xarxa DHC sigui un sistema sostenible i rentable per a tothom, cal que tant des del 

punt de vista de l’usuari, com del promotor immobiliari, com de l’empresa de serveis energètics, el 

sistemes presenti avantatges que convencin a tots els actors d’escollir aquesta opció enlloc de la 

convencional. 

Els principals avantatges que es poden percebre des del punt de vista de l’usuari són: 

• Estalvi de costos energètics. 

• Estalvi de costos d’explotació i de reposició d’equips. 

• Major confort: absència de sorolls, fiabilitat del sistema. 

• Major espai útil disponible. 

• Absència de riscos: legionel·losis, combustió, etc. 

• Millor previsió de costos. 

• Disponibilitat de potència elèctrica per a altres usos ja que disminueix la potència elèctrica 

contractada. 
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Pel que fa al promotor immobiliari serien: 

• Economies de construcció: estalvi en costos de instal·lacions. 

• Major espai útil comercialitzable. 

• Millor estètica dels edificis. 

• Edifici amb més valor afegit (millor qualificació energètica) 

Finalment, per a l’empresa de serveis energètics:  

• Possibilitat de negoci en un mercat en expansió. 

• Suport del les administracions que veuen en els sistemes DHC una aposta per l’eficiència 

energètica alhora que una possibilitat d’incorporar energies renovables. 
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2. CONTEXT  

2.1 PROJECTE ECOHEAT4EU  
Ecoheat4Eu és un projecte de la Unió Europea que té com a finalitat supervisar, analitzar i 

reforçar exhaustivament el marc legislatiu de suport a les xarxes de calefacció i refrigeració de barri 

(DHC: District Heating and Cooling) en un ampli rang de països europeus. Dins d’aquest context, es 

plantegen els següents objectius: 

• Elaborar un full de ruta a nivell nacional que proporcioni una referència als agents implicats per 

preparar estratègies de desenvolupament i que faciliti la introducció de mesures de suport 

legislatiu eficaces per a les DHC. 

• Col·laboració amb els legisladors europeus per a contribuir a les iniciatives presents y futures 

en l’esfera de les DHC. 

• Desenvolupament d’eines per a la mesura de l’impacte de les DHC en els mercats nacionals, 

que permeti valorar l’èxit de les mesures de suport. 

• Comunicació i disseminació entre els agents implicats dels resultats del projecte. 

A nivell d’Espanya, és necessari analitzar el mercat existent per tal de proporcionar eines i 

coneixement tècnic als legisladors, ja siguin europeus o nacionals, sobre les instal·lacions ja construïdes i 

sobre aquelles que es trobin en fase de projecte. Actualment no hi ha cap llei referida específicament a 

les instal·lacions de DHC a Espanya ja que aquest sector es troba encara en fase de desenvolupament i 

és ara quan el mercat comença a créixer.  En aquest context, i de cara a futures accions legislatives, es fa 

molt necessari obtenir informació precisa sobre les necessitats, barreres i oportunitats que sorgeixen o 

sorgiran en el sector, i és per això que cal un anàlisis detallat de l’estat de l’art de les DHC a nivell 

nacional.  

2.2 ESTAT DE L’ART  

2.2.1 ANT ECED ENTS  
Espanya és un país amb una escassa tradició en sistemes de calefacció de districte, ja que la 

demanda de calefacció no és en general un repte en la majoria d’àrees climàtiques del país, i la 

tecnologia de refrigeració a escala de barri no s’ha desenvolupat fins a l’última dècada. Per tant, els 

projectes desenvolupats abans dels anys noranta són poc nombrosos i no existeixen estudis de l’estat de 

l’art de la tecnologia anteriors al de l’Institut Cerdà de l’any 2000 [7]. De fet, les primeres xarxes de 

districte no es van construir a Espanya fins l’any 1985. Gràcies a la liberalització del mercat elèctric i al 

conseqüent desenvolupament del sistemes de cogeneració, les xarxes DHC han pres un nou impuls al 

llarg dels darrers vint anys, ja que la possibilitat de produir electricitat alhora que es cobreix la demanda 

tèrmica millora la rendibilitat dels sistemes DHC. La introducció de la cogeneració i en molts casos 

trigeneració en l’àmbit residencial i terciari, ha suposat un desplegament important de nous projectes al 

llarg dels últims deu anys, especialment gràcies a una modesta però essencial maduració de les 

tecnologies de fred per absorció [3]. 

En el nostre país, també és possible trobar raons més enllà de la meteorologia per la manca 

d’implantació d’aquest tipus de sistemes. Existeixen una sèrie de barreres legals, socials i econòmiques 

més que pròpiament les barreres tècniques, que convindria tenir en compte de cara a la maduració de la 

tecnologia al país.  

Per una banda, la falta de legislació específica sobre aquest tema fa que existeixi un buit legal 

en la consideració dels treballs de realització d’aquestes feines, permisos i legalitzacions. Això provoca 

que el plantejament inicial per desenvolupar una instal·lació sigui complex i llarg. La simplificació 

d’aquest procés als projectes actuals s’ha donat en els casos existents per la implicació i col·laboració de 
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les administracions locals. A més a més, segons el codi tècnic de l’edificació (CTE), els edificis connectats 

a aquests tipus de sistemes no gaudeixen d’una millor certificació energètica. Actualment, qualsevol 

edifici de nova construcció ha de cobrir part de la demanda d’aigua calenta sanitària mitjançant energia 

solar tèrmica. Aquest requeriment, entra en conflicte amb el subministrament mitjançant una xarxa de 

districte i no hi ha cap normativa que contempli aquesta situació. 

Un altre punt feble és la gran inversió inicial necessària per dur a terme un projecte de DHC. En 

cas de ser una implantació a un barri existent i habitat, el cost d’aquests treballs augmenta de forma 

exponencial, mentre que en una obra nova o re-disseny urbanístic, és possible aprofitar part de l’obra 

civil necessària i estalviar en la inversió. L’amortització d’aquestes instal·lacions es realitza en un termini 

de temps llarg a considerar a partir d’una inversió amb capital privat, pel que es requereixen de 

subvencions o participacions de les entitats públiques per poder suportar la inversió inicial i el 

manteniment del servei fins a l’amortització de les obres. 

Finalment, pel que fa a l’aspecte social, existeix un sentiment molt fort de propietat individual 

vers els sistemes de producció de calefacció i ACS, que provoca que els usuaris tinguin molts dubtes en 

el moment de desfer-se del seu propi sistema per dependre d’un aliè. Una possible raó d’aquestes pors 

prové de les instal·lacions centralitzades que es van realitzar als anys seixanta sobre les que no es tenia 

el coneixement ni la tecnologia com perquè tinguessin l’èxit que s’espera actualment pel que es refereix 

al comptatge de consums i control de la instal·lació. Per tant, es fa necessari una bona educació del 

potencial client per tal de mostrar les fortaleses i avantatges dels sistemes DHC en futures actuacions.  

2.2.2 METO DO LOGI A  
 Per tal d’investigar quines instal·lacions estan funcionant al país i quins projectes s’hi esta 

planificant, s’ha contactat amb els principals actors del mercat de les xarxes de calefacció de districte a 

Espanya, incloent-hi empreses de serveis energètics, agències estatals o autonòmiques de l’energia, 

ajuntaments, associacions de veïns, etc. A cadascuna d’aquestes entitats, se’ls ha entregat un 

qüestionari de valoració dels projectes o instal·lacions en funcionament, així com un document 

d’informació tècnica per emplenar, on es demanen dades específiques sobre la operació i funcionament 

del sistema. 

 Per altra banda, s’ha recollit informació pública de diverses institucions i publicacions, 

recopilant dades sobre les instal·lacions a estudiar. També s’ha comptat amb la possibilitat de realitzar 

algunes visites guiades a instal·lacions en funcionament. 

2.2.3 RESPO ST A  D EL SECTOR  
 La resposta dels actors del mercat esmentats a l’apartat anterior ha estat força pobre, ja que 

tan sols una tercera part de les instal·lacions ha proporcionat dades sobre el seu funcionament i en cap 

cas la totalitat de la informació demandada sobre el seu funcionament. En el cas de les instal·lacions en 

fase de projecte o planificació la resposta ha estat encara més escassa, ja que tan sols s’han pogut 

recollir dades de tres d’un total de deu projectes consultats. La recopilació d’informació publicada ha 

aportat dades de diverses instal·lacions, gràcies a informes de l’ICAEN (Institut Català de l’Energia), de 

l’IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía) i de publicacions de revistes 

especialitzades del sector com InfoEnergía. La informació pública de diverses ESCO’s i la bona 

col·laboració amb les mateixes ha estat clau per recollir dades fiables i de gran valor, com per exemple 

en el cas de COFELY, gestors de la xarxa Districlima. Altres entitats municipals o regionals al càrrec 

d’algunes instal·lacions han participat activament en la recopilació d’informació com Barcelona Regional, 

l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló o el de Mataró. 

2.2.4 RES ULTA TS  
 La recerca duta a terme ha proporcionat informació sobre 17 instal·lacions en funcionament i 

10 en fase de projecte, els detalls de les quals es poden consultar a l’Annex 1. Instal·lacions DHC a 
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projectes recollits en l’estudi. La línia recta és una projecció de creixement lineal, a partir de les 

instal·lacions en operació en el moment actual.    

 

Figura 12: Producció anual total de sistemes DHC acumulada per Espanya. Projecció a 2020. 

 

Figura 13: Potencia de calefacció total en sistemes DHC instal·lada a Espanya. Projecció a 2020. 

 

 

Figura 14: Potencia de refrigeració total en sistemes de DHC instal·lada a Espanya. Projecció a 2020. 
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Mentre que en el cas de la potència de calefacció s’observa una perfecta concordança entre la 

tendència al creixement i les instal·lacions projectades, en el cas de la refrigeració veiem com la 

potència projectada ja supera la tendència al creixement a partir de l’any 2011 i d’aquí en endavant. 

Aquesta discrepància es deu a la construcció d’una gran xarxa DHC amb gran potència de refrigeració a 

Catalunya per a l’any 2011 que fa augmentar notablement els valors, tant de potència instal·lada com de 

producció anual. Pel que fa al nombre d’instal·lacions, veiem que el creixement coincideix força amb la 

projecció a 2020 a la Figura 15. 

 

Figura 15: Projecció a 2020 del nombre d'instal·lacions DHC total a Espanya. 

2.2.5 CON CLU SION S  
 El mercat de les xarxes de calefacció de districte a Espanya es troba en fase d’expansió, gràcies, 

principalment a dos tipus de projectes que han pres un gran impuls en els últims anys. Per una banda, hi 

ha una grup de grans xarxes de calefacció i refrigeració, on la producció es duu a terme per trigeneració i 

que serveixen principalment a edificis del sector terciari (oficines i altres grans equipaments) i grans 

edificis residencials en teixit urbà compacte. Aquest tipus de xarxa sol ser explotada per ESCO’s, moltes 

d’elles amb participació pública. La producció d’energia tèrmica de refrigeració és en general superior a 

la de calefacció per aquest tipus de sistemes, com és d’esperar del clima del sud d’Europa.  

Per altra banda, existeix un altre tipus de instal·lació, normalment de dimensions més petites, i 

que respon a l’interès d’alguns ajuntaments per l’eficiència energètica i la independència del 

subministrament, per exemple en zones rurals. En aquest tipus de sistemes predomina la producció per 

caldera de biomassa quan la zona on es troba la xarxa així ho permet. En aquest cas, es poc freqüent 

trobar sistemes que també incloguin refrigeració ja que s’ encareix molt el cost del projecte i no se sol 

comptar amb grans inversions inicials. 

Pel que fa a la tendència d’evolució del sector, es veu clarament com no s’espera una reducció 

del creixement de la potència instal·lada, sinó que s’espera un creixement semblant al dels últims anys a 

curt termini. Es pot afirmar que el DHC és un sector emergent en el país amb bones perspectives de 

creixement. S’espera que la potència de calefacció instal·lada arribi als 354 MW l’any 2020, mentre que 

la de refrigeració podria arribar als 333 MW. La producció global anual (tant de calor com de fred) 

podria assolir els 686.000 MWh/any. L’increment de la potència de refrigeració (196 MW en 10 anys) és 

superior que la de calefacció (172 MW en 10 anys), ja que és aquesta tecnologia el desenvolupament de 

la qual té una millor projecció al país a causa de la climatologia. A la Taula 1 es resumeixen els resultats 

de la projecció a 2020.  
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Taula 1: Resum de l'estat de l'art dels sistemes DHC a Espanya i projeció a 2020. 

Resum global Fins a 2010 Estimat a 2020 

Nombre de sistemes 17 27 

DH 8 10 

DHC 9 17 

Total heating power (MW) 182 354 

Total cooling power (MW) 137 333 

Total energy production (MWh/year) 292.700 685.800 
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3. EL BARRI D’ANTONDEGI  
Per tal de posar en pràctica les lliçons apreses amb l’estudi dels diversos casos de xarxes de 

districte incloses al projecte Ecoheat4Eu, es planteja l’estudi de viabilitat d’una xarxa DHC de nova 

construcció al barri d’Antondegi a Donostia.  

 

Figura 16: Fotografia àrea de Donosti. La localització del projecte es mostra ressaltada en groc. 

El barri es troba en un turó a la zona interior de la ciutat, situat a uns 3,6 km del centre i amb una 

elevació de 97 metres (del cim respecte a la base). L’extensió del terreny disponible, que es mostra a la 

Figura 16, és de 810.000 m
2
. Es projecta construir 142 edificis de vivendes que suposarien un total de 

3.646 vivendes per donar cabuda a uns 12.100 habitants. Es projecten també 9 edificis d’oficines. La 

configuració del barri es pot apreciar a la Figura 17, juntament amb els usos que es donarà a cada edifici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Mapa de la planificació del barri d'Antondegi a Donostia. S'aprecien els edificis de vivendes en color 

taronja, els equipaments de color ocre i les oficines en violeta. Els pavellons en color malva no formaran part 

dels edificis connectats a la xarxa. 
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 A la Taula 2 es pot apreciar un resum de les dades de localització del barri. Pel que fa a la 

dimensió de les edificacions, se’n presenta un resum a la Taula 3, mentre que a la Figura 18 s’aprecien 

les alçades dels diferents tipus d’edificacions. A la Figura 19 es pot veure com la major part del barri està 

destinat a vivenda. 

Taula 2: Localització del barri d'Antondegi. 

Dades de Localització 

Latitud (º) 43,29 

Longitud (º) 1,95 

Altura màxima sobre nivell del mar 96 

Altura mínima sobre nivell del mar 6 

Desnivell 90 

Distància de la costa 3600 

 

 

 

Tipus d'Edifici Àrea (m
2
) Vivendes Habitants Dormitoris Banys 

Vivenda en Torre 78.786 758 2.653 1.895 1.128 

Vivenda en Pastilla 320.077 2.840 9.376 6.975 3.902 

Vivenda Torre Baixa 20.834 48 72 72 96 

TOTAL VIVENDA 419.697 3.646 12.101 8.942 5.126 

Plantes Baixes Comercials 13.296         

Oficines 34.374         

Escola 5.368         

Poliesportiu 4.749         

Altres Equipaments 3.350         

TOTAL BARRI 480.835 3.646 12.101 8.942 5.126 

Taula 3: Dimensions del barri, incloent: àrees construïdes totals per usos, nombre total de vivendes, 

dormitoris, banys i habitants. 
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Figura 18: Mapa de les alçades dels edificis de vivendes.
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Figura 19: Àrea construïda destinada als diversos usos. 

 La majoria de les vivendes són de dos o bé tres dormitoris, amb distribucions com les indicades 

en la Figura 20 segons el tipus d’edifici.  

  

Figura 20: Plantes tipus dels edificis de vivendes en torre (esquerra) i en pastilla (dreta). La planta tipus en 

consta dues vivendes de 3 dormitoris i dues de 2 dormitoris, tant en els edificis tipus torre com els tipus 

pastilla. 
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4. MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA 
Per tal de dimensionar correctament la xarxa i els equips de producció, cal realitzar un càlcul acurat 

del consum energètic dels edificis del barri. L’objectiu serà trobar la corba anual de demanda energètica, 

és a dir, la potència demandada de cada tipus d’energia (calefacció, refrigeració, ACS i electricitat) per la 

totalitat del barri, hora a hora. Hi ha diversos factors que poden afectar al càlcul d’aquesta corba: 

• La meteorologia de l’emplaçament de l’edifici. 

• L’entorn local de l’edifici, com per exemple, elements d’ombra i orientació. 

• Els detalls constructius de l’edifici, com els murs, sostres i obertures. 

• Les càrregues internes de l’edifici i el perfil d’ús del mateix. 

De cara a modelar un barri sencer, idealment caldria considerar cada edifici per separat ja que els 

factors esmentats poden variar de l’un a l’altre, però això suposa un volum de feina sovint inabastable. 

A la pràctica, la solució és definir un cert nombre d’edificis tipus i classificar els edificis del barri en algun 

dels tipus definits, agregant les corbes anuals trobades per tot el conjunt a estudiar.  

4.1 ESCENARI ENERGÈTIC  
Donostia posseeix un clima atlàntic i és una de les ciutats més plujoses d’Espanya. Les pluges són 

abundants tot l’any, especialment a la tardor i no hi ha problemes d’abastiment d’aigua. Les 

temperatures són suaus i moderades, amb una mitjana de 15ºC. Tanmateix, en els mesos de juny a 

setembre s’hi registra una gran humitat (al voltant del 70%) que provoca sensacions tèrmiques de major 

calor. En situacions de invasió d’aire fred procedent del nord d’Europa, Donostia és una de les ciutats 

costeres més afectades del país, ja que a causa de la seva proximitat amb França, els vents no tenen 

recorregut marítim i per tant es temperen menys abans d’arribar. A la es mostra la sèrie de 

temperatures hora a hora per a l’any complet a Donostia. 

 

Figura 21: Evolució de les temperatures hora a hora al llarg de l'any a Donostia. 

Pel que fa a als elements d’ombra, com que es tracta d’un barri emplaçat en un turó, hi haurà 

més ombres a les zones més baixes, mentre que els edificis de la part alta quedaran sempre més 

solejats, sempre tenint en compte les ombres dels edificis que tenen al voltant. 
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Els acabats constructius dels edificis es faran d’acord amb les normes establertes al CTE, però 

tenint en compte millores que permeten adquirir un millor rendiment econòmic global, segons l’estudi 

[7].  A més a més, a Donostia existeix una ordenança municipal que té com a objectiu l’obtenció d’un 

desenvolupament edificatori sostenible, mitjançant la incorporació en els edificis dels paràmetres 

d’eficiència energètica i qualitat ambiental. Caldrà doncs assegurar que els paràmetres emprats estan 

dins els límits de la norma, tant pel que fa a tancaments cecs com a transparents: 

Taula 4: Transmitàncies tèrmiques límit per a tancaments opacs segons l’ordenança municipal de Donostia. 

 

 

Taula 5: Transmitàncies tèrmiques límit per a tancaments transparentes segons l’ordenança municipal de 

Donostia. 

 

 

4.2 CALEFACCIÓ I  REFRIGERACIÓ  
La demanda de climatització es modelitzarà amb l’ajuda del programa de simulació dinàmica 

TRNSYS, ja aquest permet tenir en compte tots els factors esmentats a l’apartat anterior d’una forma 

molt acurada. Es compararà la corba anual resultant amb la que s’obté pel mètode dels graus-hora. 

4.2.1 MOD EL TRN S YS  
 TRNSYS és un solver d'equacions algebraiques i diferencials que permet simular el 

comportament tèrmic dels edificis en estat transitori. Especificant els paràmetres de l’edifici (valors 

independents del temps) i les variables d'entrada (valors dependents del temps, com la temperatura 

ambient o la ocupació de l’edifici), el model és capaç de calcular variables de sortida dependents del 

temps com la demanda de calefacció i/o refrigeració a cada instant. La llibreria estàndard de TRNSYS 

inclou la majoria de components comunament trobats en edificis en forma detallada, així com 

subrutines que permeten tractar dades meteorològiques i altres funcions de caràcter transitori. Per a 

simular un sistema, l'usuari crea un fitxer d'entrada que consisteix en una descripció dels components 

que constitueixen el sistema i les seves interconnexions, incloent-hi, en el cas d’edificis, els materials 

emprats a la façana, la coberta, els forjats, divisions interiors, finestres, etc. L'executable de TRNSYS 
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resol els components del sistema i itera per a cada instant de temps fins que el sistema d'equacions 

convergeix.  

En TRNSYS existeixen diversos models que difereixen en la seva complexitat. El més senzill és 

un model que defineix la capacitància tèrmica de l'edifici per a poder realitzar càlculs bàsics de 

calefacció i refrigeració. El model més complex és el multi-zona que es defineix en el Type 56 de TRNSYS. 

En el model multi-zona, l'usuari crea un edifici especificant les zones tèrmiques que el componen (per 

exemple, diverses plantes) i descriu els atributs de cada zona, les interaccions entre zones, perfils 

d'ocupació de cadascuna, guanys interns, sistemes de refrigeració i calefacció, etc. Aquest model permet 

distingir la demanda de les diverses plantes de l’edifici, per tenir en compte els diferents 

comportaments tèrmics d’un apartament a la planta baixa o d’un que es trobi directament sota la 

coberta. Aquest model és extremadament versàtil i ha estat àmpliament testat i comparat amb altres 

programes de simulació d'edificis (DOE-2, BLAST, etc) amb bons resultats [11]. 

4.2.2 PAR À METR ES  D E LA S I MULA CIÓ  
 Per al d’incloure de forma acurada les característiques constructives, geomètriques i de 

funcionament dels edificis del barri s’han distingit els edificis de vivendes i equipaments en tres tipus de 

formes geomètriques: barra, U o L, tal com es mostren a la Figura 22. Aquestes tipologies s’han escollit 

per tal de donar resposta a l’estudi de millora urbanística del barri [10], amb l’objectiu d’assessorar a 

l’arquitecte sobre la disposició i forma òptima dels edificis a construir. La simulació amb TRNSYS donarà 

resposta a quina és la disposició òptima que després es podrà aplicar al disseny final del barri. 

 

 
Edifici tipus Barra 

 

Edifici tipus U 

 

 
Edifici tipus L 

Figura 22: Tipus d'edificacions al barri d'Antondegi simulats en TRNSYS. Font: Herena [10]. 

La morfologia de les façanes i el tant per cent de superfície de finestra emprades es poden 

consultar a l’Annex 2. Detalls Constructius, apartat A.2.2. Pel que fa als materials, s’ha considerat que en 

tot el barri la construcció serà uniforme i els detalls constructius estan igualment especificats a l’Annex 

2, apartat A.2.1. Els perfils d’ocupació considerats es troben a l’apartat A.2.3. 

Pel que fa als edificis d’oficines, no es coneix en detall la configuració dels edificis proposats, de 

manera que s’ha optat per utilitzar una simulació d’edificis d’oficines estàndard, emmarcada en el 

projecte DUCH d’Aiguasol , escollint un ombreig mitjà i corregint l’efecte de la meteorologia de 

l’emplaçament a partir de les dades meteorològiques de temperatura.  En el cas d’edificis d’oficines és 

habitual trobar grans superfícies envidrades com a tancaments, provocant grans guanys tèrmics alhora 

que es registren guanys interns molt elevats a causa d’una alta ocupació i dels nombrosos aparells 

electrònics utilitzats a l’interior de l’edifici. 

4.2.3 RES ULTA TS  D E LA  S IMU LA CIÓ  
 El valor de la demanda anual de calefacció i refrigeració per a les diferents tipologies d’edifici 

pel cas de vivendes i equipaments considerades es troba especificat a la Figura 23 i la Figura 24 

respectivament. S’aprecia que no hi ha una diferència important entre la demanda dels diversos tipus de 

morfologies geomètriques i orientacions (desviació mitjana d’un 3,3%) de manera que s’ha decidit 

utilitzar el cas base per a obtenir la corba anual de demanda i aplicar-la a tots els edificis del barri. 
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Figura 23: Demanda anual específica de calefacció de les diferents tipologies d'edificis, on Desv indica 

l’orientació simulada. Font: Herena [10]. 

 

Figura 24: Demanda anual específica de refrigeració de les diferents tipologies d'edificis, on Desv indica 

l’orientació simulada. Font: Herena [10]. 

Així, obtenim el perfil de demanda de calefacció representat en detall a l’Annex 3, del qual 

n’apreciem un resum mensual a la Figura 25, amb un valor total de demanda anual de 40,6 kWh/m
2
. 
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Figura 25: Demanda de calefacció 

Pel que fa a la demanda de refrigeració, s’observa que els valors són molt petits

kWh/m
2
, de manera que s’ha considerat inapropiat suplir una demanda tan

que tindria pèrdues en distribució i que suposaria una inversió massa important per tan poca demanda.

En el cas d’oficines, en canvi, observem l’efecte contrari. 

molt baixa, ja que, tal i com s’ha

gran quantitat de guanys tèrmics, obtenint un resultat de demanda anual específica de 5,1 kWh/m

tant, es descarta la possibilitat de fer arribar la xarxa de calor DH a la zon

valors de demana de refrigeració són força elevats, obtenint una demanda anual de 17,6 kWh/m

manera que s’estudiarà la possibilitat de fer arribar aigua refrigerada 

d’oficines. La demanda hora a hora de refrigeració obtinguda en aquesta simulació (i posterior correcció 

de temperatura), es pot apreciar a 

oficines del barri, es presenten les

Figura 26: Perfil de demanda de refrigeració hora a hora en oficines.
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emanda de calefacció mensual per a la totalitat del barri. 

Pel que fa a la demanda de refrigeració, s’observa que els valors són molt petits

, de manera que s’ha considerat inapropiat suplir una demanda tan escassa amb un sistema DC 

que tindria pèrdues en distribució i que suposaria una inversió massa important per tan poca demanda.

En el cas d’oficines, en canvi, observem l’efecte contrari.  La demanda de calefacció resulta ser 

s’ha comentat, en un edifici d’oficines com el tipus considerat, hi ha una 

gran quantitat de guanys tèrmics, obtenint un resultat de demanda anual específica de 5,1 kWh/m

tant, es descarta la possibilitat de fer arribar la xarxa de calor DH a la zona d’oficines. Tanmateix, els 

valors de demana de refrigeració són força elevats, obtenint una demanda anual de 17,6 kWh/m

manera que s’estudiarà la possibilitat de fer arribar aigua refrigerada mitjançant una xarxa DC 

da hora a hora de refrigeració obtinguda en aquesta simulació (i posterior correcció 

de temperatura), es pot apreciar a la Figura 26 i en més detall a l’Annex 3, apartat A.3.2

oficines del barri, es presenten les demandes mensuals de refrigeració a la Figura 27. 

: Perfil de demanda de refrigeració hora a hora en oficines. 
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Pel que fa a la demanda de refrigeració, s’observa que els valors són molt petits, de 2,4 

escassa amb un sistema DC 

que tindria pèrdues en distribució i que suposaria una inversió massa important per tan poca demanda. 

La demanda de calefacció resulta ser 

considerat, hi ha una 

gran quantitat de guanys tèrmics, obtenint un resultat de demanda anual específica de 5,1 kWh/m
2
. Per 

a d’oficines. Tanmateix, els 

valors de demana de refrigeració són força elevats, obtenint una demanda anual de 17,6 kWh/m
2
, de 

mitjançant una xarxa DC als edificis 

da hora a hora de refrigeració obtinguda en aquesta simulació (i posterior correcció 

, apartat A.3.2. Pel total de les 

 

 

 



 

Figura 27: Demanda de refrigeració mensual per a la to

4.2.4 CO MPA R ATIV A A MB  

 El model dels graus hora permet calcular la demanda de calefacció i refrigeració 

partir de tres factors:   

on Vh fa referència al volum habitable del qual es v

coeficient global de pèrdues tèrmiques expressat en W/m

de: 

on el sumatori s’estén per a totes les hores de l’any 

que s’escull en funció del confort desitjat i es redueix en 2 o 3ºC en funció de l’estimació dels guanys 

interns que hi haurà a l’edifici. Finalment, 

 En el cas que ens ocupa, 

calefacció i de 25ºC per a refrigeració per tal de comprar els resultats d’aquest model amb els obtinguts 

gràcies a la simulació TRNSYS. 

meteorològiques s’utilitzen les temperatures tri

6, a partir de les quals es troba la temperatura hora a hora interpolant

Taula 6: Temperatures tri

0 

Gener 7,3 
Febrer 8,2 
Març 7,7 
Abril 8,4 
Maig 11,6 10,8
Juny 14,6 13,8
Juliol 16,4 15,6
Agost 16,9 16,1
Setembre 15,0 14,4
Octubre 12,3 12
Novembre 9,2 
Desembre 8 
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: Demanda de refrigeració mensual per a la totalitat del barri.

O MPA R ATIV A A MB  MOD EL D ELS  GR AU S-HO R A  
El model dels graus hora permet calcular la demanda de calefacció i refrigeració 

 

fa referència al volum habitable del qual es vol calcular la demanda de climatització,

coeficient global de pèrdues tèrmiques expressat en W/m
3 

ºC i GH són els graus hora, calculats a partir 

 

per a totes les hores de l’any i on  és la temperatura interior de projecte, 

que s’escull en funció del confort desitjat i es redueix en 2 o 3ºC en funció de l’estimació dels guanys 

inalment,  és la temperatura ambient exterior mitjana

En el cas que ens ocupa, s’ha escollit una temperatura interior de projecte de 15ºC per a 

calefacció i de 25ºC per a refrigeració per tal de comprar els resultats d’aquest model amb els obtinguts 

gràcies a la simulació TRNSYS. Hem suposat un valor de G de 0,9 W/m
3
.ºC. 

meteorològiques s’utilitzen les temperatures tri-horàries corresponents a Euskadi mostrades a

als es troba la temperatura hora a hora interpolant entre cada parell de valors

: Temperatures tri-horàries mitjanes a Euskadi per a un dia tipus de cada mes.

3 6 9 12 15 

6,9 7,0 7,4 11,1 12,0 
7,7 7,8 8,9 12,2 12,7 
6,9 6,6 9,3 13,4 13,6 
7,8 7,4 11,2 13,7 14,0 

10,8 10,7 15,0 17,3 17,7 
13,8 13,8 18,5 20,9 20,9 
15,6 15,5 20,1 22,8 22,8 
16,1 15,6 20,1 23,2 23,3 
14,4 14 17,8 21,6 21,5 
12,0 11,8 14,0 17,5 17,7 

8,7 8,6 9,9 13,7 14,0 
7,5 7,5 7,9 11,2 11,8 
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talitat del barri. 

El model dels graus hora permet calcular la demanda de calefacció i refrigeració d’un edifici a 

ar la demanda de climatització, G és el 

són els graus hora, calculats a partir 

és la temperatura interior de projecte, 

que s’escull en funció del confort desitjat i es redueix en 2 o 3ºC en funció de l’estimació dels guanys 

xterior mitjana horària. 

escollit una temperatura interior de projecte de 15ºC per a 

calefacció i de 25ºC per a refrigeració per tal de comprar els resultats d’aquest model amb els obtinguts 

.ºC. Per a les dades 

mostrades a la Taula 

entre cada parell de valors. 

horàries mitjanes a Euskadi per a un dia tipus de cada mes. 

18 21 

9,6 8,3 
10,7 9,0 
11,5 9,1 
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16 13,4 
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21,5 18,6 
19,3 16,4 
15,1 13,1 
11,2 9,8 

9,6 8,5 



 

La demanda de calefacció obtinguda amb el mètode dels 

Figura 28. La demanda de refrigeració obtinguda és 0

Figura 28: Demanda de calefacció específica a partir del mètode dels Graus

 

A la Taula 7 es presenta la comparació entre els dos resultats de demanda, l’obtingut pel mètode 

dels graus-hora i l’obtingut amb TRNSYS.

mitjana mensual.  

Taula 7: Comparativa en la demanda mensual de calefacció entre el mètode de graus

E (kWh/m

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

TOTAL

 

Taula 8: Comparativa en la potència mitjana de calefacció entre els dos mètodes.
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La demanda de calefacció obtinguda amb el mètode dels graus-hora es troba representada

a de refrigeració obtinguda és 0 kWh/m
2
. 

: Demanda de calefacció específica a partir del mètode dels Graus-

es presenta la comparació entre els dos resultats de demanda, l’obtingut pel mètode 

hora i l’obtingut amb TRNSYS. A la Taula 8, en canvi es presenta la comparativa en la p

: Comparativa en la demanda mensual de calefacció entre el mètode de graus-hora i la simulació 

TRNSYS. 

E (kWh/m
2
) Graus-Hora TRNSYS ∆∆∆∆% 

Gener 11,8 8,1 32 

Febrer 9,1 7,1 22 

Març 9,9 6,2 37 

Abril 8,0 4,3 47 

Maig 3,2 1,8 43 

Juny 0,5 0,0 100 

Juliol 0,0 0,0 0 

Agost 0,0 0,0 0 

Setembre 0,3 0,0 100 

Octubre 2,8 0,5 81 

Novembre 8,0 4,8 40 

Desembre 11,3 7,8 31 

TOTAL 64,9 40,6 38 

: Comparativa en la potència mitjana de calefacció entre els dos mètodes.

P (W/m2) Calefacció TRNSYS ∆∆∆∆% 

Gener 15,9 4,8 70 

Febrer 13,6 4,7 66 

Març 13,3 3,7 73 

Abril 11,2 2,6 77 

Demanda Calefacció Graus-Hora
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troba representada a la 

 

-Hora. 

es presenta la comparació entre els dos resultats de demanda, l’obtingut pel mètode 

, en canvi es presenta la comparativa en la potència 

hora i la simulació 

: Comparativa en la potència mitjana de calefacció entre els dos mètodes. 
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Maig 4,2 1,1 75 

Juny 0,7 0,0 100 

Juliol 0,0 0,0 0 

Agost 0,0 0,0 0 

Setembre 0,5 0,0 100 

Octubre 3,7 0,3 92 

Novembre 11,1 2,9 74 

Desembre 15,2 4,6 70 

 

Apreciem que les diferències entre els dos mètodes són força elevades, i més grans en el cas de 

la potència. Podem concloure que el mètode dels graus-hora tendeix a sobreestimar la demanda, ja que 

no considera efectes com la inèrcia tèrmica de l’edifici o els perfils d’ocupació del mateix. Com que el 

mètode dels graus hora utilitza un dia tipus per a considerar les temperatures d’un mes sencer no és un 

bon mètode per calcular la potència hora a hora, per aquest motiu obtenim discrepàncies tan elevades 

en la potència mitjana mensual. En canvi, TRNSYS, com que té en compte la inèrcia tèrmica i utilitza 

dades meteorològiques amb valoris diaris, té un perfil menys constant i és capaç de considerar 

variacions en la potència hora a hora més semblants a la realitat. Els dos perfils per un dia d’hivern 

escollit a l’atzar es mostren a la Figura 29. 

  

Figura 29: Perfil de demanda de calefacció per un dia de Gener segons el mètode dels graus-hpora (esquerra) i 

a partir de la simulació TRNSYS (dreta). 

 

4.3 AIGUA CALENTA SANITÀRIA  

4.3.1 METO DO LOGI A   
 Per al càlcul de la demanda d’ACS s’utilitzaran tres tipus diferents d’edificis segons el seu ús. Es 

consideraran les vivendes, els espais poliesportius i finalment, altres edificis com oficines i equipaments 

amb poc consum d’ACS. A partir de referències bibliogràfiques s’estima el perfil diari de consum per 

persona en litres/hora. Finalment, es calcula la potència tèrmica necessària per escalfar l’aigua 

demandada a la temperatura de preparació (60ºC). Així, s’obté com a resultat global un perfil de 

potències tèrmiques hora a hora per a tot l’any que podrem agregar a la demanda de calefacció. 

 La potència d’escalfament per a la preparació d’ACS dependrà de la temperatura d’aigua de la 

xarxa, que varia al llarg de l’any tal i com es mostra a la Taula 9, amb valors obtinguts de la norma 

UNE94002. 

Taula 9: Temperatura mitjana mensual de l'aigua de xarxa a Donostia. 

Mes Temp ( ºC ) 

Gener 9 
Febrer 9 
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Març 10 

Abril 11 

Maig 12 

Juny 14 

Juliol 16 

Agost 16 

Setembre 15 

Octubre 14 

Novembre 11 

Desembre 9 

Mitjana anual 12 

Mitjana estiu 15 

 

4.3.2 PERFI LS  P ER  ÚS  

V I V E N D A  

 El perfil diari de consum d’ACS per persona s’obté del DTIE 1.01 [19], tot i que s’ha incrementat 

la quantitat diària d’aigua per persona  fins a 50 litres a 60ºC, ja que es considera que els valors de l’any 

1996 són actualment massa petits. 

 

Figura 30: Perfil de consum diari d'aigua calenta sanitària segons DTIE 1.01. 

 El càlcul de la potència per a la preparació d’aquest perfil d’ACS, ens dóna el perfil de demanda 

mensual de la Figura 31. 

 

Figura 31: Demanda mensual d'energia tèrmica per a la preparació d'ACS en vivenda. 
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PO L I E S P O R T I U  

 El perfil diari de consum d’ACS s’estima segons els horaris d’ocupació mencionats a [16] i a 

partir del valor de consum del DTIE 1.01 [19] de 40 l/usuari. S’ha considerat una ocupació en hora punta 

del poliesportiu de 8m
2
/persona. S’obtenen els resultats mostrats a la Figura 32 i a la Figura 33. 

 

Figura 32: Perfil de consum diari d'aigua calenta sanitària en poliesportius. 

 

Figura 33: Demanda mensual d'energia tèrmica per a la preparació d'ACS en poliesportiu. 

AL T R E S  

 Per perfil en altres edificis, es consideren uns horaris d’ocupació similars als d’una oficina o 

altres equipaments i consum total diari per persona de 5 litres. S’obté el consum diari i la demana 

tèrmica mensual mostrades a la Figura 34 i a la Figura 35. 
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Figura 34: Perfil de consum diari d'aigua calenta sanitària en altres edificis. 

 

Figura 35: Demanda mensual d'energia tèrmica per a la preparació d'ACS en altres edificis. 

4.3.3 DEMAN D A TOT A L D ’ACS 
 Agregant tots els perfils, ponderant amb l’àrea de cada tipus d’edifici, s’obté el perfil global 

d’energia tèrmica per a la preparació d’ACS pel barri, del qual es mostra un resum a la Taula 10. 

Taula 10: Demanda global d'ACS del barri. 

Demanda  ACS (MWh) 

Gener 1.111 

Febrer 1.003 

Març 1.089 

Abril 1.033 

Maig 1.045 

Juny 969 

Juliol 958 

Agost 958 

Setembre 948 

Octubre 1.002 

Novembre 1.033 

Desembre 1.111 

TOTAL 12.260 
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4.4 CORBA MONÒTONA DE 

Com que la producció d’energia tèrmica per a calefacció, aigua calenta sanitària i refrigeració es 

farà conjuntament, cal agregar les corbe

tèrmica final que permetrà dimensionar la instal·lació. 

Figura 36. A la Figura 36 en veiem l’histograma en intervals de

en que la demanda tèrmica és zero

per acabar, a la Figura 39 representem la demanda mensual per tipus d’energia tèrmica demandada.

Figura 

 

Figura 37: Histograma per a la demanda tèrmica agregada.

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

P
 (

M
W

)

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1

H
o

re
s 

a 
l'a

n
y

Anàlisi de viabilitat energètica i econòmica d’un DHC per cog

ONÒTONA DE DEMANDA TÈRMICA  
producció d’energia tèrmica per a calefacció, aigua calenta sanitària i refrigeració es 

farà conjuntament, cal agregar les corbes de demanda tèrmica per tal d’obtenir la corba de demanda 

dimensionar la instal·lació. El perfil hora a hora agregat es presenta a la 

en veiem l’histograma en intervals de 0,5 MW, on s’han eliminat les 1.038 hores 

en que la demanda tèrmica és zero. A la Figura 38 s’aprecia la corba monòtona de demanda tèrmica i 

representem la demanda mensual per tipus d’energia tèrmica demandada.

Figura 36: Perfil de demanda tèrmica agregat. 

: Histograma per a la demanda tèrmica agregada. Hi ha, a més a més, 1.038 hores a l’any en que la 

demanda tèrmica és zero. 
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producció d’energia tèrmica per a calefacció, aigua calenta sanitària i refrigeració es 
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Figura 38: Corba monòtona de potència. 

Figura 39: Demanda total d'energia tèrmica. 

Hores

Demanda calor total
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4.5 ELECTRICITAT  

4.5.1 METO DO LOGI A   
Per a analitzar el perfil global de càrrega elèctrica del barri d’Antondegi s’han estudiat els perfils de 

cada tipologia d’ús dels edificis, considerant-ne els següents: 

1. Vivenda 

2. Oficina 

3. Poliesportiu 

4. Comercial 

5. Docent 

6. Altres 

Un cop comptem amb el perfil hora a hora de demanda elèctrica per m
2
, s’agreguen les diferents 

corbes per la superfície total de cada ús per generar el perfil de càrrega global.  

4.5.2 PERFI LS  P ER  ÚS  

V I V E N D A  

S’han utilitzat els perfils de càrrega elèctrica estàndards europeus obtinguts de l’estudi estadístic 

de l'ECBCS (IEA Energy Conservation in Buildings & Community Systems), recollits en l'Annex 42, Subtask 

A [12]. Per estudiar els valors específics es divideixen els valors obtinguts per la superfície mitjana dels 

habitatges analitzats, obtenint el perfil de càrrega en W/m2, del que es mostra una setmana d’exemple 

a la Figura 40. 

 

Figura 40: Perfil de càrrega elèctrica en vivenda per a una setmana del mes de Gener. 

O F I C I N A  

Per al cas de les oficines, utilitzem la informació recollida en diversos estudis [13] [14], adaptant el 

perfil i el valor final de la demanda a les característiques de la zona estudiada. Obtenim el perfil de 

càrrega de la Figura 41. 
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Figura 41: Perfil de càrrega elèctrica en oficines per a una setmana del mes de Gener. 

PO L I E S P O R T I U  

 Per al cas dels edificis per a ús esportiu, s'utilitza com a referència [15], obtenint-se el perfil de 

la Figura 42. 

 

Figura 42: Perfil de càrrega elèctrica en poliesportiu per a una setmana del mes de Gener. 

C O M E R C I A L  

De l'informe de REE [16], obtenim el perfil per a locals comercials mostrat a la Figura 43. 

 

Figura 43: Perfil de càrrega elèctrica en locals comercials per a una setmana del mes de Gener. 
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DOC ENT 

 Per al cas d'edificis per a ús docent, es considera l’estudi [17], obtenint-se el perfil de càrrega 

setmanal mostrat a la Figura 44. 

 

Figura 44: Perfil de càrrega elèctrica en centres docents per a una setmana del mes de Gener. 

AL T R E S  EQ U I P A M E N T S  

Per aproximar la resta de possibles usos de les edificacions proposades, es considera el perfil de 

càrrega global del sistema elèctric presentat per REE [16]. Se’n mostra una setmana a la Figura 45. 

 

Figura 45: Perfil de càrrega elèctrica emprat per altres usos per a una setmana del mes de Gener. 

EN L L U M E N A T  PÚ B L I C  

Per establir el consum en enllumenat de carrers del conjunt del barri s'ha estimat que seran 

necessàries lluminàries de 150 W cada 25 m als carrers edificats i que n'hi haurà prou amb les mateixes 

lluminàries cada 30 m en carreteres. El càlcul s'ha realitzat amb el programa LUMCAL  i se’n mostra un 

resum a la Taula 11. 

Taula 11: Paràmetres per l'enllumenat públic del barri obtinguts amb Lumcal. 

 
Carrer Carretera 

Interdistància (m) 25 30 

Potencia (W) 150 150 

Flux lluminària (lm) 17000 17000 

E med acera (lx) 17 14 

E med calçada (lx) 29 24 

Longitud total (m) 11.255 5.120 

Potencia total (kW) 135,1 51,2 

0

10

20

30

40

50

60

70
0

:0
0

5
:0

0

1
0

:0
0

1
5

:0
0

2
0

:0
0

1
:0

0

6
:0

0

1
1

:0
0

1
6

:0
0

2
1

:0
0

2
:0

0

7
:0

0

1
2

:0
0

1
7

:0
0

2
2

:0
0

3
:0

0

8
:0

0

1
3

:0
0

1
8

:0
0

2
3

:0
0

4
:0

0

9
:0

0

1
4

:0
0

1
9

:0
0

0
:0

0

5
:0

0

1
0

:0
0

1
5

:0
0

2
0

:0
0

1
:0

0

6
:0

0

1
1

:0
0

1
6

:0
0

2
1

:0
0

P
 (

W
/m

2
)

0

2

4

6

8

10

12

0
:0

0

5
:0

0

1
0

:0
0

1
5

:0
0

2
0

:0
0

1
:0

0

6
:0

0

1
1

:0
0

1
6

:0
0

2
1

:0
0

2
:0

0

7
:0

0

1
2

:0
0

1
7

:0
0

2
2

:0
0

3
:0

0

8
:0

0

1
3

:0
0

1
8

:0
0

2
3

:0
0

4
:0

0

9
:0

0

1
4

:0
0

1
9

:0
0

0
:0

0

5
:0

0

1
0

:0
0

1
5

:0
0

2
0

:0
0

1
:0

0

6
:0

0

1
1

:0
0

1
6

:0
0

2
1

:0
0

P
 (

W
/m

2
)



Anàlisi de viabilitat energètica i econòmica d’un DHC per cogeneració  40 
 

 

Per tant, per a tot el barri serà necessària una instal·lació de 186 kW. Considerant les hores de 

posta i sortida del sol per a la latitud de la localització s'ha calculat el perfil d'ús que es mostra a la Figura 

46. 

 

Figura 46: Perfil de càrrega elèctrica del conjunt del barri en enllumenat públic per a una setmana de Gener. 

 

4.5.3 DEMAN D A ELÈCT RICA  T OTA L  
 Finalment, agregant tots els perfils per usos de forma ponderada a l'àrea de cada un, obtenim 

el perfil i demandes mensuals globals per a la totalitat del barri d'Antondegi, representats 

respectivament a la Figura 47 i la Figura 48. 

 

 

Figura 47: Perfil global de càrrega elèctrica del barri d'Antondegi per una setmana de Gener. 
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Figura 48: Consum elèctric mensual total previst per al barri d'Antondegi.

 

 

 

El consum elèctric anual del barri es mostra a la 

 

 

 

Taula 12: Consum elèctric anual del barri d'Antondegi.
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: Consum elèctric mensual total previst per al barri d'Antondegi.

nsum elèctric anual del barri es mostra a la Taula 12.  

: Consum elèctric anual del barri d'Antondegi. 

 

Consum elèctric total

 Consum 
(MWh)

Vivenda 17.292

Oficina 

Poliesportiu 

Comercial 

Docent 

Altres 

Enllumenat 

TOTAL 30.428
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: Consum elèctric mensual total previst per al barri d'Antondegi. 

Altres

Enllumenat

Docent

Poliesportiu

Comercial

Oficina

Vivenda

Consum 
(MWh) 

17.292 

7.112 

394 

4.158 

559 

168 

745 

30.428 
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5. CONFIGURACIÓ DE LA XARXA DHC 
Un cop comptem amb la demanda completa del barri, procedim a dissenyar la xarxa de 

subministrament. Com que el barri té una orografia complicada, pel que fa a la xarxa de calor (DH) es 

proposen dues configuracions diferents per comparar-ne avantatges i dificultats: una xarxa ramificada i 

una en anell. Per la xarxa de refrigeració, com que només alimentarà la zona d’oficines, es proposa una 

xarxa DC ramificada. 

5.1 METODOLOGIA EMPRADA EN ELS CÀLCULS  

5.1.1 D IÀ MET R E  
Per saber el diàmetre que cal assignar a cada tram de la xarxa, ens caldrà calcular el cabal 

necessari per suplir la demanda màxima en cada punt, i a partir d’aquest, fixant una velocitat màxima 

dins la canonada, obtindrem el diàmetre, segons: 

���� � �� �∆
 

�� � �� � ���
4 � 

 

� � 2� ����  � � � ∆
 

S’ha decidit de fixar la velocitat màxima en 1,2 m/s havent consultat bibliografia al respecte [2], 

i per tal de no tenir excessives pèrdues hidràuliques. 

5.1.2 PÈRD U ES  TÈR MIQ U ES  
El càlcul de les pèrdues tèrmiques es realitza considerant una canonada tipus, el diàmetre de la 

qual serà el valor mitjà de tots els trams i la longitud equivalent es calcula considerant que el volum 

d’aigua que pot allotjar la xarxa en total és constant.  

Per estimar les pèrdues tèrmiques  en el global de la instal·lació, utilitzem les fórmules de 

transferència de calor emprades per [2], pel cas de dues canonades independents enterrades en rasa. 

Primer de tot, cal calcular la resistència tèrmica de cada canonada, sumant les resistències tèrmiques de 

la paret, la capa aïllant, el recobriment exterior i finalment el sòl: 

�� � �� � �� � �� � �� 

Que es calculen com:   

�� � ln� � ��! "2�#�  

on km és la conductivitat tèrmica del material i r0 i ri són respectivament el radi exterior i 

l’interior de la capa considerada. Pel que fa a la resistència del sòl, tenim que: 

�� � $%&2' � ! (2�#�  

Caldrà afegir alguns factors de correcció per a tenir en compte la situació de les dues canonades 

independents enterrades: 

)* �  +� , +�+* , +�  )� �  +* , +�+� , +� 
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�* � 12�#� ln ./'* � '�0� � 1�
/'* , '�0� � 1�2 ,4 �� � 12�#� $% ./'� � '*0� � 1�

/'� , '*0� � 1�2 ,4 
 

On els paràmetres d1, d2 i a es poden apreciar a la Figura 49. 

 

Figura 49: Paràmetres geomètrics per al càlcul dels factors de correcció. 

Utilitzem aquests factors per calcular la nova resistència tèrmica (Re) de les canonades segons: 

�5* � �* , /�*� ��⁄ 01 , /�*)* ��⁄ 0 

�5� � �� , /��� �*⁄ 01 , /��)� �*⁄ 0 
Finalment, trobarem les pèrdues de calor per a cadascuna de les canonades com: 

7* � /+* , +�0 8�*  

7� � /+� , +�0 8��  

on els factors 1 i 2 corresponen als paràmetres de la canonada d’impulsió i retorn 

respectivament. 

5.1.3 PÈRD U ES  H I DR À ULI QU ES  
 Les pèrdues de càrrega en la xarxa es trobaran com la suma de les pèrdues lineals per fricció 

més les pèrdues locals degudes a vàlvules o connectors: 

9: � 9; � 9�  

PÈ R D U E S  L I N E A L S   

S’avaluen les pèrdues lineals de càrrega segons l’equació : 

9; � < 8 ��
� 2= 

El coeficient de fricció de Darcy f s’avalua segons l’equació de Colebrook-White, ja que ens trobem en 

flux turbulent i Re > 4000 

1
>< � ,2 log .A �⁄3,71 � 2,51�E><2 
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on ε és la rugositat del material dins la canonada i Re és el número de Reynolds. S’utilitza la fórmula de 

Swamee-Jain com a primera aproximació de f, ja que ens trobem dins el rang d’aplicabilitat de la 

mateixa:  

100 > A �⁄  > 10
6 

    4000 > Re > 3.10
8 

< � 0,25
Glog HA �⁄3,7 � 5,74�E ,IJK� 

PÈ R D U E S  S I N G U L A R S  

 Pel que fa a les pèrdues locals degudes a vàlvules o connectors, les avaluarem com: 

9� � L ��
2= 

on el paràmetre K és el coeficient de resistència que dependrà de cadascun dels accessoris emprats. 

• Dilatació sobtada:  L � 1 , �*� ���M   

• Contracció sobtada:  L � 1 , ��� �*�M  

• Entrada a dipòsit:  L � 1 

 

• Sortida de dipòsit: Conducte de projecció interior  L � 0,78 

Entrada a canonada de vora quadrada L � 0,5 

Entrada a canonada aixamfranada L � 0,25 

• Vàlvules i connectors: L � <� 8E �!        on   <� � 1 >2 log/3,71 � A⁄ 0⁄       

i  8E �⁄  es pot trobar a la taula . 

 

Taula 13: Valors de Le/D per a diversos elements utilitzats al circuit hidràulic. 

Element OP Q⁄  

Colze 90º 30 

Colze 45º 16 

T indirecta 60 

T directa 20 

Vàlvula de comporta 
oberta 

9 

 

Estimarem les pèrdues de càrrega als bescanviadors de calor de cada estació de connexió com 

un 10% de l’altura hL obtinguda. 

PO T È N C I A  D E  L A  B O M B A  

 Finalment, calcularem la potència horària que haurà de donar de la bomba com a 

� � �� =9� 

On es considerarà el cabal ��  necessari hora a hora per a suplir la demanda al total de la xarxa. 
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5.1.4 COS TOS  D E LA  XAR XA  
S’estimen els costos de la xarxa en funció de la fórmula emprada a l’estudi [20], obtinguda per 

regressió lineal considerant diversos pressupostos de canonades comercials i obra civil: 

�RS
 8TUT�8 � 120 � 1,3 V �U    /€ �⁄ 0 

Es considera que en el cas del barri que ens ocupa, haurem de comptar amb un estalvi important pel fet 

de no haver de construir el traçat de la xarxa en una zona ja urbanitzada, sinó en un barri de nova 

construcció. Com que no caldrà refer els carrers després de la instal·lació de la canonada, podem 

assumir un estalvi en els costos estimats d’un 41% [2]. 

5.2 XARXA DH  RAMIFICADA  
L’esquema de la xarxa ramificada es presenta a la pàgina següent. Hi ha tres ramals principals 

que alimenten a les diferents agregacions d’edificis proposades. Cada tram de la xarxa té una 

nomenclatura per tal de poder-la distingir a l’hora de fer els càlculs de diàmetre i pèrdues.  
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5.2.1 D IÀ MET R E  
 Per a cada tram de la xarxa ramificada, obtenim el diàmetre que es mostra a la Taula 14, on 

s’indica també el diàmetre nominal comercial existent que li correspon i la velocitat a la que el flux es 

desplaçarà a l’interior de la mateixa. 

Taula 14: Detall dels trams de la xarxa ramificada. 

  
Llargada (m) m (kg/s) D (mm) DN v (m/s) 

  Total 5.318 15,3 
   

  SORTIDA CENTRAL 94 106,5 336,2 300 1,1 

RAMAL 1 Tram 1 320 31,1 181,5 200 1,0 

  Tram 2 296 25,4 164,2 175 1,1 

  Tram 3 71 0,9 30,4 32 1,1 

  Tram 4 378 21,3 150,4 175 0,9 

  Tram 5 262 17,5 136,1 150 1,0 

  Tram 6 58 1,9 45,0 50 1,0 

  Tram 7 136 1,0 31,9 32 1,2 

  Tram 8 61 0,2 13,2 20 0,5 

RAMAL 2 Tram 9 204 35,1 193,0 200 1,1 

  Tram 10 14 2,0 45,7 50 1,0 

  Tram 11 240 18,7 140,9 150 1,1 

  Tram 12 90 1,0 32,0 32 1,2 

  Tram 13 245 14,1 122,3 125 1,1 

  Tram 14 243 7,9 91,3 100 1,0 

  Tram 15 119 4,0 64,9 75 0,9 

  Tram 16 109 0,9 30,3 32 1,1 

RAMAL 3 Tram 17 193,4 40,3 206,9 225 1,0 

  Tram 18 227,5 37,1 198,3 200 1,2 

  Tram 19 52,0 4,4 68,5 75 1,0 

  Tram 20 252,5 3,2 58,4 75 0,7 

  Tram 21 40,7 0,8 28,7 50 0,4 

  Tram 22 148,5 30,0 178,3 200 1,0 

  Tram 23 162,2 3,9 64,5 75 0,9 

  Tram 24 122,0 25,3 163,9 175 1,1 

  Tram 25 102,1 0,4 20,7 20 1,3 

  Tram 26 144,0 23,1 156,6 175 1,0 

  Tram 27 138,0 3,3 59,1 75 0,7 

  Tram 28 198,4 18,6 140,4 150 1,1 

  Tram 29 139,5 12,9 116,9 125 1,0 

  Tram 30 218,0 7,8 90,9 100 1,0 

  Tram 31 187,1 2,9 55,3 75 0,7 

 

5.2.2 PÈRD U ES  TÈR MIQ U ES  
En el càlcul de la canonada tipus obtenim els valors que es mostren a la Taula 15. 

Taula 15: Paràmetres de la canonada tipus. 

D tipus (mm) V total (m3) Long equivalent  (m) 
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114 79,3 7.716 

 

Per tant, per al càlcul de pèrdues tèrmiques s’utilitzen els paràmetres especificats a la Taula 16. 

Taula 16: Paràmetres del càlcul de pèrdues tèrmiques per a la xarxa ramificada. 

Canonada Impulsió Canonada Retorn Càlcul Factors Correcció 

DN (mm) 114 DN (mm) 114 T imp (ºC) 88,0 

Profunditat (m) 800 Profunditat (m) 800 T ret (ºC) 43,8 

Espessor tub (mm) 3,6 Espessor tub (mm) 3,6 T sòl (ºC) 12,3 

Espessor aïllament (mm) 38,9 Espessor aïllament (mm) 38,9 Separació (mm) 200 

Espessor coberta (mm) 4,0 Espessor coberta (mm) 4,0 Teta imp 0,42 

Radi exterior (mm) 103,7 Radi exterior (mm) 103,7 Teta ret 2,40 

k sòl   (W/m.K) 1,70 k sol 1,70 F imp 0,20 

k tub 76,0 k tub 76,0 F ret 0,20 

k aïllament 0,03 k aïllament 0,03 R imp 3,15 

k coberta 0,43 k coberta 0,43 R ret 3,62 

R sòl   (m.K/W) 0,26 R sòl   (m.K/W) 0,26 

R tub 0,00 R tub 0,00 Longitud canonades (m) 

R aïllament 2,81 R aïllament 2,81 7.716 

R coberta 0,01 R coberta 0,01 

R TOTAL 3,08 R TOTAL 3,08 

 

On s’utilitzen les temperatures d’impulsió i retorn d’inici de línia (88,0 ºC i 43,8 ºC) que fan que al final 

de la xarxa obtinguem els valors escollits per a les temperatures de subministrament i retorn exigits 

(85ºC i 45ºC respectivament). Els valors de resistències de materials i espessors de canonades s’han 

obtingut de catàlegs de canonades d’acer rígides comercials [5]. 

 El valor de pèrdues tèrmiques obtingut es mostra a la Taula 17. Hi haurà un 7,5% de pèrdues 

tèrmiques en la xarxa ramificada, valor que es pot considerar relativament baix per a una xarxa DH. 

Taula 17: Pèrdues tèrmiques per a la xarxa ramificada en potència. 

7�  imp (W) 7�  ret (W) 7�  TOTAL (W) 

184.872 77.203 262.076 

P mitjana (W) % 

3.515.819 7,45 

   

5.2.3 PÈRD U ES  H I DR À ULI QU ES  
 En el cas de la xarxa ramificada, per tal de considerar l’altura màxima a la que la bomba haurà 

de fer front, agafarem aquell ramal de tota la xarxa que tingui el valor més elevat de pèrdues de càrrega. 

Obtenim, per als tres ramals que configurem la xarxa, els valors d’altura que es presenten a la 

Taula 18: 

Taula 18: Pèrdues hidràuliques en cadascun dels ramals de la xarxa ramificada. 

  hf (m) hm (m) hL (m) ∆∆∆∆P  (Pa/m) 

Sortida central 0,9 2,1 3,3 6,1 

Ramal 1 44,5 30,2 82,2 151,4 

Ramal 2 13,1 21,2 37,8 69,6 
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Ramal 3 31,5 50,0 89,7 165,4 

Xarxa 32,4 52,2 93,0 171,5 

 

Pel que fa a la configuració de bombeig, calculem el treball de les bombes considerant el cabal i l’altura 

de cada ramal per separat. Obtenim les dades de la Taula 19, d’on es desprèn que haurem d’instal·lar un 

total de 132 kW de potència de bombes. També es presenta el valor del ratio de consum de les bombes 

per unitat de consum de xarxa, que en el cas de la xarxa ramificada podem considerar mitjà. 

Taula 19: Dades de bombeig per a la xarxa ramificada. 

Potència màxima (kW) 132 

Consum anual (kWh) 229.013 

Ratio (kWh/MWh) 7,5 

 

5.2.4 COS TOS  D E LA  XAR XA  
 Per a la xarxa ramificada obtenim els resultats de costos d’inversió presentats a la Taula 1Taula 

20. 

Taula 20: Costos d'inversió de la xarxa ramificada. 

Llargada (m) DN Costos (€/m) Cost tram (€) 

 
Total 5.318 

 
270 

 

 
SORTIDA CENTRAL 94 300 510 47.904 

RAMAL 1 Tram 1 320 200 380 121.703 

 
Tram 2 296 175 348 102.815 

 
Tram 3 71 32 162 11.414 

 
Tram 4 378 175 348 131.254 

 
Tram 5 262 150 315 82.634 

 
Tram 6 58 50 185 10.678 

 
Tram 7 136 32 162 22.021 

 
Tram 8 61 20 146 8.945 

RAMAL 2 Tram 9 204 200 380 77.338 

 
Tram 10 14 50 185 2.668 

 
Tram 11 239 150 315 75.411 

 
Tram 11b 52 32 162 8.448 

 
Tram 12 90 32 162 14.615 

 
Tram 13 245 125 283 69.153 

 
Tram 14 243 100 250 60.763 

 
Tram 15 119 75 218 25.776 

 
Tram 16 109 32 162 17.669 

RAMAL 3 Tram 17 193 225 413 79.757 

 
Tram 18 228 200 380 86.458 

 
Tram 19 52 75 218 11.306 

 
Tram 20 252 75 218 54.914 

 
Tram 21 41 50 185 7.537 

 
Tram 22 149 200 380 56.445 

 
Tram 23 162 75 218 35.281 
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Tram 24 122 175 348 42.385 

 
Tram 25 102 20 146 14.905 

 
Tram 26 144 175 348 50.026 

 
Tram 27 138 75 218 30.024 

 
Tram 28 198 150 315 62.505 

 
Tram 29 139 125 283 39.395 

 
Tram 30 218 100 250 54.493 

 
Tram 31 187 75 218 40.694 

 
Escomeses 1.127 

  
182.775 

TOTAL 1.740.107 

Estalvi Obra -713.444 

TOTAL INVERSIÓ     (€) 1.026.663 

 

5.3 XARXA DH  EN ANELL  
L’esquema de la xarxa en anell es presenta a la pàgina següent. Igual que en el cas anterior, cada 

tram de la xarxa té una nomenclatura per tal de poder-la distingir a l’hora de fer els càlculs. 
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5.3.1 D IÀ MET R E  
Pel cas de la xarxa en anell, hem considerat que la totalitat de l’anell tindrà el mateix diàmetre, 

que serà aquell necessari per suplir la demanda màxima del total del barri. El resultat obtingut pel 

dimensionament del diàmetre i velocitat a l’interior de la canonada es presenta a la Taula 21. 

Taula 21: Detall dels trams de la xarxa en anell. 

Llargada (m) D (mm) DN v (m/s) 

  Total 5.672 237,7 250 1,1 

ANELL Tram 1 320 237,7 250 1,1 

  Tram 2 296 237,7 250 1,1 

  Tram 3 378 237,7 250 1,1 

  Tram 4 262 237,7 250 1,1 

  Tram 5 433 237,7 250 1,1 

  Tram 6 382 237,7 250 1,1 

  Tram 7 471 237,7 250 1,1 

  Tram 8 396 237,7 250 1,1 

  Tram 9 228 237,7 250 1,1 

  Tram 10 443 237,7 250 1,1 

  Tram 11 490 237,7 250 1,1 

  Tram 12 139 237,7 250 1,1 

  Tram 13 576 237,7 250 1,1 

  Tram 14 442 237,7 250 1,1 

  Tram 15 417 237,7 250 1,1 

 

5.3.2 PÈRD U ES  TÈR MIQ U ES  
En el càlcul de la canonada tipus obtenim els valors que es mostren a la Taula 22. 

Taula 22: Paràmetres de la canonada tipus. 

D tipus (mm) V total (m3) Long equivalent  (m) 

250 278,4 5.673 

 

Per tant, per al càlcul de pèrdues tèrmiques s’utilitzen els paràmetres especificats a la Taula 23. 
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Taula 23: Paràmetres emprats en el càlcul de pèrdues tèrmiques per a la xarxa en anell. 

Canonada Impulsió Canonada Retorn Càlcul Factors Correcció 

DN (mm) 250 DN (mm) 250,0 T imp (ºC) 86,0 

Profunditat (m) 800 Profunditat (m) 800 T ret (ºC) 44,5 

Espessor tub (mm) 3,6 Espessor tub (mm) 3,6 T sòl (ºC) 12,3 

Espessor aïllament (mm) 38,9 Espessor aïllament (mm) 38,9 Separació (mm) 200 

Espessor coberta (mm) 4,0 Espessor coberta (mm) 4,0 Teta imp 0,44 

Radi exterior (mm) 171,5 Radi exterior (mm) 171,5 Teta ret 2,29 

k sòl  (W/m.K) 1,70 k sol 1,70 F imp 0,20 

k tub 76,0 k tub 76,0 F ret 0,20 

k aïllament 0,03 k aïllament 0,03 R imp 1,79 

k coberta 0,43 k coberta 0,43 R ret 2,29 

R sòl   (m.K/W) 0,21 R sòl   (m.K/W) 0,21 

R tub 0,00 R tub 0,00 Longitud canonades (m) 

R aïllament 1,50 R aïllament 1,50 5.673 

R coberta 0,01 R coberta 0,01 

R TOTAL 1,72 R TOTAL 1,72 

 

Igual que en el cas anterior, els valors de resistències de materials i espessors de canonades 

s’han obtingut de catàlegs de canonades d’acer rígides comercials [5]. 

 El valor de pèrdues tèrmiques obtingut es mostra a la Taula 24. Hi haurà un 9,6% de pèrdues 

tèrmiques en la xarxa en anell, valor que es pot considerar mitjà per a una xarxa DH. 

Taula 24: Pèrdues tèrmiques per a la xarxa ramificada en potència. 

7�  imp (W) 7�  ret (W) 7�  TOTAL (W) 

234.148 102.390 336.538 

P mitjana (W) % 

3.515.819 9,56 

 

5.3.3 PÈRD U ES  H I DR À ULI QU ES  
Obtenim, per al conjunt de la xarxa, els valors d’altura que es presenten a la Taula 25: 

Taula 25: Pèrdues hidràuliques en la xarxa en anell. 

hf (m) hm (m) hL (m) ∆∆∆∆P  (Pa/m) 

45,8 26,6 79,6 125,1 

 

Pel que fa a la configuració de bombeig, obtenim les dades de la Taula 26, d’on es desprèn que haurem 

d’instal·lar un total de 37,6 kW de potència de bombes. També es presenta el valor del rati de consum 

de les bombes per unitat de consum de xarxa, que en el cas de la xarxa en anell podem considerar baix. 

Taula 26: Dades de bombeig per a la xarxa en anell. 

Potència màxima (kW) 37,6 

Consum anual (kWh) 107.931 

Rati Eb/Ex (kWh/MWh) 3,5 
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5.3.4 COS TOS  D E LA  XAR XA  
 Els costos de la xarxa en anell s’estimen segons es mostra a la Taula 27. 

Taula 27: Costos d'inversió de la xarxa en anell. 

Llargada (m) DN Costos (€/m) Cost tram (€) 

 
Total 

  
313 

 
ANELL Tram 1 320 250 445 142.520 

 
Tram 2 296 250 445 131.662 

 
Tram 3 378 250 445 168.081 

 
Tram 4 262 250 445 116.737 

 
Tram 5 433 250 445 192.623 

 
Tram 6 382 250 445 169.874 

 
Tram 7 471 250 445 209.551 

 
Tram 8 396 250 445 176.078 

 
Tram 9 228 250 445 101.246 

 
Tram 10 443 250 445 197.148 

 
Tram 11 490 250 445 218.037 

 
Tram 12 140 250 445 62.055 

 
Tram 13 576 250 445 256.284 

 
Tram 14 442 250 445 196.681 

 
Tram 15 417 250 445 185.574 

 
Escomeses 1614 

 
162 260.655 

TOTAL 2.784.806 

Estalvi Obra -1.141.771 

TOTAL INVERSIÓ     (€) 1.643.035 

 

5.4 XARXA DC 
L’esquema de la xarxa de fred es presenta a la pàgina 51. Igual que en els casos anterior, cada 

tram de la xarxa té una nomenclatura per tal de poder-la distingir a l’hora de fer els càlculs. 
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5.4.1 D IÀ MET R E  
Pel cas de la xarxa de fred, com que és igualment ramificada, obtenim el diàmetre necessari per 

a cada tram de la xarxa. El resultat pel diàmetre i velocitat a l’interior de la canonada es presenta a la 

Taula 28. 

Taula 28: Detall dels trams de la xarxa de fred. 

Llargada (m) D (mm) DN v (m/s) 

  Total 684 

COOL Tram 1 408 283 300 0,7 

  Tram 2 276 202 225 0,6 

 

5.4.2 PÈRD U ES  TÈR MIQ U ES  
En el càlcul de la canonada tipus obtenim els valors que es mostren a la Taula 29. 

Taula 29: Paràmetres de la canonada tipus per a la xarxa de fred. 

D tipus (mm) V total (m3) Long equivalent  (m) 

263 34,5 637 

 

Per tant, per al càlcul de pèrdues tèrmiques s’utilitzen els paràmetres especificats a la Taula 30. 

Taula 30: Paràmetres emprats en el càlcul de pèrdues tèrmiques per a la xarxa de fred. 

Canonada Impulsió Canonada Retorn Càlcul Factors Correcció 

DN (mm) 263 DN (mm) 263 T imp (ºC) 7 

Profunditat (m) 800 Profunditat (m) 800 T ret (ºC) 14 

Espessor tub (mm) 3,6 Espessor tub (mm) 3,6 T sòl (ºC) 15,3 

Espessor aïllament (mm) 38,9 Espessor aïllament (mm) 38,9 Separació (mm) 200 

Espessor coberta (mm) 4 Espessor coberta (mm) 4 Teta imp 0,152 

Radi exterior (mm) 178 Radi exterior (mm) 178 Teta ret 6,6 

k sòl    (W/m.K) 1,7 k sol   (W/m.K) 1,7 F imp 0,195 

k tub 76 k tub 76 F ret 0,195 

k aïllament 0,028 k aïllament 0,028 R imp 1,66 

k coberta 0,43 k coberta 0,43 R ret 7,39 

R sòl    (m.K/W) 0,21 R sòl   (m.K/W) 0,21 

R tub 0,00006 R tub 0,00006 Longitud canonades (m) 

R aïllament 1,44 R aïllament 1,44 637 

R coberta 0,01 R coberta 0,01 

R TOTAL 1,65 R TOTAL 1,65 

 

Igual que en els casos anteriors, els valors de resistències de materials i espessors de canonades 

s’han obtingut de catàlegs de canonades d’acer rígides comercials [5]. 

 El valor de pèrdues tèrmiques obtingut es mostra a la Taula 31. Hi haurà un 4,9% de pèrdues 

tèrmiques en la xarxa en anell, valor que es pot considerar baix per a una xarxa DC. 
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Taula 31: Pèrdues tèrmiques per a la xarxa de fred en potència. 

7�  imp (W) 7�  ret (W) 7�  TOTAL (W) 

3.162 479 3.641 

P mitjana (W) % 

82.185 4,43 

 

5.4.3 PÈRD U ES  H I DR À ULI QU ES  
Obtenim, per al conjunt de la xarxa de fred, els valors d’altura que es presenten a la Taula 32: 

Taula 32: Pèrdues hidràuliques en la xarxa de fred. 

hf (m) hm (m) hT (m) ∆∆∆∆P  (Pa/m) 

2,46 1,1 3,95 56,5 

 

Pel que fa a la configuració de bombeig, obtenim les dades de la Taula 33, d’on es desprèn que haurem 

d’instal·lar un total de 3,6 kW de potència de bombes. També es presenta el valor del rati de consum de 

les bombes per unitat de consum de xarxa, que en el cas de la xarxa en anell podem considerar baix. 

Taula 33: Dades de bombeig per a la xarxa en anell. 

Potència màxima (kW) 4,2 

Consum anual (kWh) 1.592 

Rati Eb/Ex (kWh/MWh) 2,2 

 

5.4.4 COS TOS  D E LA  XAR XA  
 Els costos de la xarxa de fred s’estimen segons es mostra a la Taula 34. 

Taula 34: Costos d'inversió de la xarxa en anell. 

Llargada (m) DN Costos (€/m) Cost tram (€) 

 
Total 684 

 
432 

 
COOL Tram 1 408 300 510 208.075 

 
Tram 2 276 225 413 113.842 

 
Escomeses 99 

 
164 16.227 

TOTAL 338.144 

Estalvi Obra -138.639 

TOTAL INVERSIÓ     (€) 199.505 
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5.5 COMPARATIVA ENTRE LES XARXES  

5.5.1 XA RX ES DH  RA MI FICA DA  I  EN  AN ELL  
Per tal d’establir una comparació vàlida entre les dues xarxes proposades calcularem el cost del 

cicle de vida d’ambdues, considerant la inversió inicial tant la de la xarxa, com la de la configuració de 

bombeig, el cost de les pèrdues tant tèrmiques com hidràuliques (consum de les bombes) i els costos de 

manteniment de cadascuna.  

A la Taula 35 es presenten els costos d’explotació estimats per a cadascuna de les xarxes.  

Taula 35: Costos d'explotació per als dos tipus de xarxes DH. 

Cost Preu   
Magnitud  
Xarxa  Ramific. 

Subtotal 
(€/km) 

Magnitud 
Xarxa Anell 

Subtotal 
(€/km) 

Manteniment 4.025 €/km.a 6,4 25.939 8,9 35.822 

Renovació canonades 2.875 €/km.a 6,4 18.528 8,9 25.587 

Control i monitorització 230 €/MW.a 3,5 807 3,5 807 

Operació de la xarxa 1.725 €/MW.a 3,5 6.051 3,5 6.051 

Operació substacions 1.150 €/MW.a 3,5 4.034 3,5 4.034 

TOTAL EXPLOTACIÓ     Ramificada (€/a) 55.359 Anell (€/a) 72.302 

 

A la Taula 36 es mostren els costos deguts a pèrdues. Observem com pel que fa a les pèrdues 

tèrmiques el cost és negatiu, és a dir, la sobreproducció deguda a les pèrdues a la xarxa suposa un 

benefici econòmic gràcies als ingressos derivats de la venda de l’energia elèctrica produïda. Aquest cost, 

que en realitat suposa un estalvi, s’ha calculat com  

� �è�'Y1 
è��Z[1 � 1\] V �^_+ `U , \5\] V 
1�Z<1 �R` 

On el primer terme dóna compte del preu del combustible emprat i el segon terme (en negatiu) 

dels ingressos per venda d’energia elèctrica per cogeneració. Els valors de cadascun dels costos i tarifes 

es poden consultar al Capítol 8. 

Taula 36: Costos de les pèrdues per als dos tipus de xarxes DH. 

Pèrdua Cost (€/kWh) 
Energia en xarxa 
Ramificada (MWh) 

Cost anual xarxa 
Ramificada (€/a) 

Energia en xarxa 
Anell (MWh) 

Cost anual xarxa 
en Anell (€/a) 

Tèrmica -0,030 2.286 -69.058 2.941 -88.473 

Hidràulica 0,072 229 16.558 108 7.803 

TOTAL PÈRDUES   -52.500 -80.633 

 

Finalment, a la Taula 37 es pot apreciar el total del LCC considerant una temps de vida de 20 anys, 

on es calcula el valor actual dels costos anuals segons: 

a� � � /1 � =b0c
/1 � #0c/1 � =0c 

On C és la magnitud del cost anual, n l’any considerat, k la rendibilitat aparent i g i g’ la taxa 

unitària anual d’inflació dels costos i del diner respectivament. Podem fer l’aproximació = d =b, de 

manera que ens quedarà tan sols el terme en k. Hem considerat el valor de 5% per a k. 

La inversió en bombeig s’ha considerat per economia d’escala en funció de la potència de bombes 

a instal·lar, a partir de pressupostos extrets de diversos estudis de xarxes de districte [20].  
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Taula 37: Valor total de cost de cicle de vida per als dos tipus de xarxa DH. 

LCC 
Cost xarxa 
Ramificada 

Cost actual amb 
Inversió a 20 anys 

Cost xarxa en 
Anell 

Cost actual amb 
Inversió a 20 anys 

Inversió (€) 1.026.663 1.026.663 1.643.035,4 1.643.035 

Inversió Bombeig (€) 75.293 75.293 55.204 55.204 

Explotació (€/a) 55.359 689.898 72.301,6 901.037 

Pèrdues (€/a) -52.500 -654.267 -80.633,1 -1.004.867 

TOTAL LCC (umc)  Ramificada 1.137.588  Anell 1.594.409 

 

Podem apreciar com la construcció de la xarxa en anell resulta ser un 28% més costosa que la opció 

ramificada, a pesar de que els costos per pèrdues són notablement inferiors. La diferència principal es 

troba en la inversió on la xarxa en anell requereix un 60% més de fons. Tanmateix, un dels avantatges 

més notables de la xarxa en anell és la seva gran fiabilitat, que faria que en cas d’avaria, no es tallés el 

subministrament a la majoria d’usuaris, evitant els conseqüents costos en compensacions que no hem 

considerat en el càlcul dels costos de la xarxa ramificada. 

Per altra banda, cal també tenir en compte que la xarxa ramificada permet la construcció per fases, 

de manera que no cal instal·lar la xarxa al complet durant el primer any. En general, la construcció d’un 

barri de grans dimensions com el del cas que ens ocupa no es fa de cop, sinó que es construeix per 

fases. La xarxa ramificada permetria anar construint els diversos ramals a mida que es construeixen els 

edificis, permetent una inversió esglaonada. Tot i que aquesta construcció per fases també és possible 

en general per al cas de xarxes en anell, aquesta opció pot presentar majors dificultats. 

5.5.2 XA RX A  DC 
 Pel que fa als costos de manteniment en la xarxa de fred, s’assumeix que aquests seran 

superiors, ja que cal tenir en compte la dificultat afegida que suposa treballar amb canonades a 

temperatures de 7ºC i 14ºC. Cal vigilar que no es formi condensació al voltant del tub, ja aquesta podria 

suposar corrosió a la canonada. Els resultats de l’estimació dels costos de manteniment de la xarxa DC 

es mostren a la Taula 38. 

Taula 38: Cost de manteniment de la xarxa DC. 

Cost Preu   Magnitud Subtotal (€/km) 

Manteniment 4200 €/km.a 0,8 3.289 

Renovació canonades 3000 €/km.a 0,8 2.349 

Control i monitorització 240 €/MW.a 0,1 20 

Operació de la xarxa 1800 €/MW.a 0,1 149 

Operació subestacions 1200 €/MW.a 0,1 99 

TOTAL EXPLOTACIÓ     (€/a) 5.905 
 

Pel que fa a les pèrdues, es pot apreciar el càlcul dels costos associats a la Taula 39.  

Taula 39: Costos de les pèrdues per a la xarxa DC. 

Pèrdua E (MWh) Cost (€/kWh) Subtotal (€/a) 

Tèrmica 1.359 -0,030 -40.853 

Hidràulica 1,6 0,072 115 

TOTAL PÈRDUES   (€/a) -40.738 
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Finalment, es presenta el càlcul del cicle de vida a la Taula 40. S’observa que el valor total és 

negatiu, però haurem de posar molt en dubte aquest resultat fins que no comptem amb el valor de la 

rendibilitat de la inversió total, ja que aquí només es vol fer una valoració de la xarxa, i no es tenen en 

compte els costos dels equips que suposen una inversió encara més important que la xarxa en el global 

del projecte. 

Taula 40: Valor total de cost de cicle de vida per a la xarxa DC. 

LCC Cost xarxa  
Cost actual amb 
Inversió a 20 anys (€) 

Inversió (€) 199.505 199.505 

Inversió Bombeig (€) 17.864 17.864 

Explotació (€/a) 5.905,2 73.591 

Pèrdues (€/a) -40.738,1 -507.686 

TOTAL LCC  (€) -216.726 
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6. CENTRAL DE PRODUCCIÓ  
A la central de producció és on s’allotjaran tots els equips de producció d’energia, així com altres 

elements necessaris, tals com el sistema de bombeig, el sistema de control, sistemes de seguretat, etc. 

La selecció dels equips adients per a la central requereix un procés de recerca de les millors opcions en 

funció dels paràmetres tècnics i econòmics de la demanda a suplir.  

En el cas del barri d’Antondegi, considerant que es tracta d’una zona urbana, sense possibilitat de 

subministrament de biomassa a gran escala, s’ha desestimat l’opció d’instal·lar una caldera de biomassa.  

Pel que fa a les renovables, a causa de la meteorologia de la localització, no es considera viable la 

integració d’energia solar tèrmica al sistema de producció i tampoc es disposa de cap font de calor 

residual a poca distància. Per tant, la opció escollida és un sistema de cogeneració que permetrà suplir la 

demanda, alhora que es produeix energia elèctrica que es vendrà  a la xarxa. Es considerarà també la 

generació d’energia tèrmica de refrigeració a partir de màquines d’absorció, de manera que tindrem 

una central de trigeneració, amb un esquema com el que es mostra a la Figura 50. 

 

6.1 SELECCIÓ DE LA TECNOLOGIA  

6.1.1 S IST EMA  D E CO G EN ER A CIÓ  
Per tal d’escollir quina tecnologia de cogeneració s’adequa més a les necessitats del barri, 

considerarem la relació E/Q (relació electricitat-calor generat) de les diverses opcions existents. A la 

Figura 51 es mostra la relació E/Q del rang de tecnologies aplicables en funció de la potència elèctrica.  

Figura 50: Esquema de la funcionament de la central de trigeneració proposada. S'hi aprecien tots els equips 

necessaris com el motor de gas i el subministrament del combustible (en verd), la caldera de recuperació de 

calor (heat exchanger), el tanc d’acumulació (buffer), les calderes de suport (peak boiler), les màquines 

d’absorció (absorption chiller) i la torre de refrigeració (cooling tower). Font: Jenbacher . 
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Figura 51: Rang de tecnologies de cogeneració. Se'n mostra la relació E/Q en funció de la potència elèctrica. 

Font: Gas Natural [2]. 

 Ens caldrà considerar els següents factors abans de prendre una decisió: 

• La màxima potència tèrmica demandada al barri d’Antondegi és de 17,7 MW tèrmics. 

Tanmateix,  la instal·lació de sistemes d’acumulació permet reduir la potència total a instal·lar 

de manera que una tecnologia que ens permeti produir entre 9 i 10 MWt serà suficient. El 

càlcul detallat de la potència i capacitat d’acumulació a instal·lar es farà més endavant.  

• Cal tenir en compte que no és  convenient ni tècnica ni econòmicament que el total de la 

potència instal·lada provingui de la cogeneració, sinó que cal comptar amb la possibilitat 

d’utilitzar calderes convencionals per a suplir les puntes de demanda, obtenint una producció 

més constant i amb més hores de treball pel sistema de cogeneració.  

• El sistema de generació haurà de ser modular, és a dir, amb diversos equips de menor potència, 

ja que això permetrà una gestió més eficaç del sistema i un treball a plena potència més 

constant pels equips. 

Taula 41: Paràmetres que caldrà tenir en compte en la selecció de la tecnologia de cogeneració. 

Paràmetres a considerar en l’elecció 

- Potència tèrmica - Temps d’arrencada 

- Relació E/Q - Operació i manteniment 

- Rendiment tèrmic - Operació a càrregues parcials 

- Rendiment global - Capacitat de treball modular 

- Pèrdues - Flexibilitat en l’ús de combustibles 

- Fiabilitat - Emissions 

- Disponibilitat - Robustesa enfront de les irregularitats 

 

Atenent a aquestes consideracions, i al rang de potències esmentats, s’ha considerat que la 

tecnologia més adient pel barri d’Antondegi serien els motors alternatius de combustió interna, amb 

una relació E/Q propera a la unitat i una potència d’entre 1 i 5 MW, de manera que caldria instal·lar-ne 

dos o tres per suplir la demanda total de potència. Els motors són preferibles a les turbines de gas en el 

cas que ens ocupa, gràcies a la seva alta fiabilitat, ràpida arrencada i sobretot a que mantenen el seu 

rendiment per un rang ampli de càrregues parcials. Les turbines de gas, en canvi, serien ideals en casos 

on la producció d’energia es pogués realitzar de forma molt constant i gairebé sempre a càrrega 

completa, però el perfil de demanda del barri no ho permet. A més a més, com que en l’escenari 

considerat es contemplen 1.038 hores de demanda zero, la major versatilitat en l’arrencada dels motors 

de gas els fan la tecnologia òptima pel barri d’Antondegi. 
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Taula 42: Debilitats i fortaleses en la idoneïtat de diverses tecnologies de cogeneració per al cas particular del 

barri d’Antondegi. 

 MACI Turbina de vapor Cicle combinat Pila de combustible 

Motor Stirling 

Fortaleses - Temps d’arrencada = 10s 

- Disponibilitat   92–97% 

- Rang de potència adient 

- Baix cost 

- Bon comportament a     

càrregues parcials 

- Disponibilitat  ~100% 

- Rang de potència adient 

- Baix cost 

- Sensible a les condicions 

ambientals (altura) 

  

Debilitats - Soroll 

- Alt cost i freqüència de 

manteniment 

- Disminució del rendiment 

a càrregues parcials 

- Temps d’arrencada entre 

5 i 10 minuts. 

- Rang de potència 

excessiu 

- Tecnologies en fase 

de desenvolupament 

- Alt cost 

 

Pel que fa al combustible, l’opció més lògica és el gas natural, gràcies a la facilitat de 

subministrament, ja que la xarxa de distribució arriba a la zona on es construirà la central. A més a més, 

comparativament a les alternatives pel cas de motors de cogeneració (gasoil, fuel-oil, gasos liquats del 

petroli) és la opció amb menys emissions contaminants [2]. 

Taula 43: Emissions dels motors MACI. Comparativa entre Dièsel i Gas Natural. Font: Gas Natural [2]. 

 Motor de gas natural 

Gasos de sortida  

(ppmv) @15% O2 

Motor Diesel 

Gasos de sortida  

(ppmv) @15% O2 

NOx incontrolat 45 - 200 450 – 1.600 

NOx amb Reducció Catalítica Selectiva 4 - 20 45 - 160 

CO incontrolat 140 - 700 40 - 140 

CO amb oxidació catalítica 10 - 70 3 - 13 

 

Finalment, cal recordar que acoblat a la sortida dels gasos del motor de cogeneració hi haurà 

d’haver una caldera de recuperació capaç d’aprofitar la calor d’aquests per a obtenir el rendiment 

tèrmic nominal del motor. 

6.1.2 EQUIPS  D E PRO D UCCIÓ  D E FR ED  
 La producció de fred a partir d’una font de calor es pot 

fer mitjançant una màquina d’absorció. Existeixen diversos tipus 

de cicles amb els quals pot funcionar la refredadora, dels quals, 

els més estesos són: 

• LiBr: on l’aigua actua com a refrigerant i el bromur de liti 

com a absorbent. El cicle pot ser d’una etapa o bé de dues 

etapes, és a dir, emprant un segon cicle a més alta 

temperatura. 

• Amoníac-aigua: on el refrigerant és la solució amoníac-

aigua i l’absorbent és l’aigua. 

Les característiques de cada tecnologia es presenten a la Taula 

44. En el cas del barri d’Antondegi, com que la potència màxima 

de refrigeració és de 1,9 MWf podem situar-nos en qualsevol dels tres cicles pel que fa al rang de 

potències. Tanmateix, en l’acoblament al sistema de cogeneració existeixen dues possibilitats. Per una 

banda es pot aprofitar l’aigua calenta a aproximadament 90ºC per accionar una màquina de LiBr de 

simple efecte, o bé es pot acoblar la màquina d’absorció de doble etapa directament a la sortida de 

gasos del motor a alta temperatura. Amb aquest acoblament directe es redueixen bescanvis de calor, 

millorant l’eficiència. Com que la màquina d’absorció només funcionarà a l’estiu, quan la demanda de 

Figura 52: Màquina d'absorció de doble 

etapa Broad. Font: Broad [24]. 
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calor per calefacció és nula, es pot utilitzar un dels motors directament per a alimentar la màquina, fent 

de l’opció de LiBr de doble efecte amb acoblament directe l’opció òptima. 

Taula 44: Característiques dels diversos tipus de màquines d'absorció. Font: Gas Natural [2]. 

Tecnologia Potència (MWf) Temperatura accionament (ºC) COP 

LiBr d’una etapa 0,1 – 5,0 80 – 120 0,55 – 0,7 

LiBr de dues etapes 0,3 – 6,0 150 – 180 0,9 – 1,2 

Amoníac-aigua 0,1 – 6,0 70 - 150 70 - 150 

 

6.1.3 EQUIPS  D ’ACUMU LACIÓ  
 La funció bàsica dels equips d’acumulació instal·lats en una xarxa DHC és sincronitzar les 

diferències entre l’energia generada i la consumida, tant en forma de calor com de fred. Com que la 

demanda del barri fluctua contínuament resulta molt útil que l’acumulador pugui resoldre les demandes 

puntuals sense haver de modificar el funcionament del sistema de generació, és a dir, sense haver 

d’activar motors o calderes de recolzament contínuament, o bé compressors en el cas de la demanda de 

refrigeració. Els acumuladors es carregaran quan la demanda és menor que la producció tèrmica i es 

descarregaran quan aquesta sigui major que la producció. 

 L’emmagatzematge energètic s’assoleix mitjançant augments de temperatura (calor sensible), 

canvis en la fase dels materials (calor latent) o reaccions termoquímiques, de manera que existeixen 

diverses tecnologies d’acumulació en funció de l’estratègia en què es basin: 

• Acumuladors sensibles: varien la temperatura d’un fluid sense canviar de fase. El fluid per 

excel·lència és l’aigua i normalment s’usen tancs d’acumulació estratificats, és a dir, amb una 

diferència de temperatura segons l’alçada, de manera que a la part superior hi ha aigua a la 

temperatura de producció i a la part inferior a la temperatura d’entrada a l’equip de producció. 

• Acumuladors latents: aprofiten el punt de canvi de fase d’un material per acumular l’energia 

tèrmica requerida. Cal que el punt de fusió del material escollit es trobi en el rang de 

temperatures de treball, per això l’elecció del material és a vegades difícil. En refrigeració, el gel 

és el material més utilitzar, mentre que per l’acumulació de calor s’empren parafines o altres 

materials de canvi de fase anomenats generalment PCM (Phase Change Materials). 

• Acumuladors termo-químics: presenten un funcionament similar als acumuladors latents, tot i 

que la transferència d’energia es produeix d’acord a reaccions físico-químiques com per 

exemple l’adsorció. 
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Figura 53: Esquema de la central de producció del DHC de la Expo de Zaragoza on s'aprecia la magnitud del tanc 

d'acumulació d'aigua freda (5.000 m3). Font: Districlima [1]. 

A pesar de comptar amb tantes tecnologies diverses, avui en dia, els acumuladors que representen 

l’estat de l’art de la tecnologia són els tancs estratificats d’aigua calenta i els acumuladors de gel per a 

refrigeració. Com que són les opcions amb més oferta comercial també són generalment les més 

econòmiques i seran les més adients en el cas del barri d’Antondegi. 

6.1.3 EQUIPS  D E SUP ORT  
 Pel que fa a la cobertura de puntes de demanda, cal comptar amb equips de auxiliars o de 

suport. En general, s’utilitzen equips convencionals de producció de fred i calor per cobrir aquest pics de 

demanda, ja que són màquines que treballaran poques hores a l’any i cal que siguin econòmiques i 

capaces de treballar de manera discontínua, amb freqüents arrancades i aturades. 

 Per a la cobertura dels pics de calefacció i ACS s’empraran calderes de gas. No és convenient la 

utilització de calderes de condensació, ja que a pesar de comptar amb un major rendiment (superior al 

100% sobre el PCI del gas natural) encareixen el cost de la inversió i difícilment es podrà amortitzar el 

sobrecost amb l’estalvi de combustible, ja que les hores de treball al final de l’any són menors que en un 

ús convencional. Pel que fa als equips de fred, s’utilitzen refredadores elèctriques per compressió. 

6.2 MÈTODE DE DIMENSIONAT DELS EQUIPS  
Com que no es compta amb la possibilitat d’usar cap programa de simulació, el mètode emprat per 

dimensionar els equips ha estat un anàlisi de la corba monòtona de demanda, i de la potència mitjana i 

màxima mensual. Ens interessa que la potència instal·lada per cogeneració tingui un funcionament 

d’entre 4.000 i 6.000 hores a l’any. La resta de la potència instal·lada simplement ha de cobrir els 

màxims de demanda, considerant que existiran equips d’acumulació. 

Pel que fa als equips d’acumulació, s’ha calculat un balanç energètic hora a hora, on es contempla, 

a partir de la demanda horària obtinguda, l’energia tèrmica produïda, emmagatzemada i consumida. 

L’eina usada per implementar aquest mètode ha estat un full de càlcul, que permet provar diverses 

opcions de dimensionat i que dóna compte de si en la combinació de potència instal·lada més 

acumulació prevista hi ha hores de manca d’energia tèrmica o d’excés de producció. Per prova i error, 

s’arriba a una combinació dels dos paràmetres que considerem adient quan els indicadors de manca o 

excés de producció són ambdós a zero, és a dir, no s’arriba mai a superar la capacitat del acumulador i 
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sempre s’arriba a cobrir la demanda horària. Els indicadors de manca i excés es mostraran (en nombre 

d’hores a l’any) com la suma d’hores on el balanç energètic és menor que zero o major que la màxima 

energia acumulable. El valor del paràmetre de màxima energia acumulable es calcula a partir de la 

capacitat d’acumulació proposada, així com l’energia produïda hora a hora pels motors, que correspon a 

la potència dels mateixos. El percentatge de pèrdues de la xarxa és el calculat al capítol anterior segons 

si la xarxa és ramificada o en anell. El full de càlcul empra l’algoritme que detallem a la Taula 45. 

Taula 45: Algoritme emprat en el càlcul del dimensionat de potència total i acumulació. Els paràmetres de 

potències dels motors, calderes i capacitat d’acumulació són entrades de l’usuari. Cada columna de la fulla de 

càlcul té tantes cel·les com hores a l’any (8.760). 

Columna Concepte Càlcul del valor hora a hora Unitats 

A Demanda horària Perfil TRNSYS Calefacció + ACS + Perfil TRNSYS Refrigeració MW 

B Energia consumida Demanda horària (A) + Percentatge de Pèrdues a la Xarxa MWh 

C Producció Suma de la producció de tots els equips (columnes G – K) MWh 

D Energia acumulada 
És igual al Balanç (E), però val com a màxim el valor fix de Màxima Energia 

Acumulable. 
MWh 

E Balanç 
Suma de l’Energia acumulada (D) a l’hora anterior més la Producció a l’hora 

present (C) menys l’Energia consumida  (B) a l’hora present. 
MWh 

F Tram Diferència entre l’Energia Acumulada (D) i la Màxima Energia Acumulable. MWh 

G Motor 1 

Producció del motor de cogeneració 1 – Produeix a plena potència si el valor del 

Tram (F) de la cel·la anterior és major que la Potència del motor 1. En cas 

contrari, no produeix. 

MWh 

H Motor 2 

Producció del motor de cogeneració 2 - Produeix a plena potència si el Tram (F) 

de l’hora anterior menys l’energia produïda pel Motor 1 a la cel·la present és 

major que la potència del motor 2. En cas contrari, no produeix. 

MWh 

I Motor 3 

Producció del motor de cogeneració 3 – Produeix a plena potència si el Tram (F) 

de l’hora anterior menys l’energia produïda pels Motors 1 i 2 a l’hora present és 

major que la Potència del motor 3. En cas contrari, no produeix. 

MWh 

J Caldera 1 

Producció de la caldera de gas 1 – Produeix a plena potència si el Tram (F) de 

l’hora anterior menys l’energia produïda pels Motors 1, 2 i 3 a l’hora present és 

major que la Potència de la caldera 1. En cas contrari, no produeix. 

MWh 

K Caldera 2 

Producció de la caldera de gas 2 – Produeix a plena potència si el Tram (F) de 

l’hora anterior menys l’energia produïda pels Motors 1, 2, 3 i Caldera 1 a l’hora 

present és major que la Potència de la caldera 2. En cas contrari, no produeix. 

MWh 

 

Si bé aquest mètode pot donar una bona aproximació a les hores totals de treball anuals de tots els 

equips emprats, assegurant un dimensionat aproximat però força acurat de l’acumulació, el mètode no 

és capaç de donar una idea fiable de com treballarien els motors a la realitat, ja que les estratègies 

emprades en les centrals de producció difereixen d’un algoritme tan senzill. De fet, és habitual que a les 

centrals es programi el funcionament dels motors d’acord a criteris econòmics de producció d’energia. 

El mètode tampoc contempla la possibilitat de producció dels motors a càrregues parcials. A més a més, 

els automatismes que en tot cas regulen la posta en marxa dels equips auxiliars es basen en una 

temperatura de consigna a l’acumulador, per sota de la qual cal posar en marxa sistemes de producció i 

no en un càlcul d’energia emmagatzemada. Tanmateix, per a l’anàlisi de viabilitat, prendrem les dades 

obtingudes segons aquest algoritme com a una bona estimació de la operació anual de la central i farem 

el càlcul econòmic basant-nos en les hores de funcionament i potències dels equips calculades segons 

aquest mètode. 

Pel que fa al dimensionat dels equips de fred, el mètode considerat és equivalent, però substituint 

motors per màquines d’absorció i calderes per refredadores elèctriques per compressió. 

6.3 CONFIGURACIONS DE PRODUCCIÓ  
Es proposen sis configuracions de producció diferents, segons el tipus de xarxa i la fracció de 

cobertura de demanda amb cogeneració. Per tal de poder comparar la rendibilitat dels dos tipus de 

xarxes, s’ha procurat fer coincidir els valors de cobertura de demanda proposats en cadascuna de les 

opcions de les dues xarxes. Dins del possible, s’ha buscat fer coincidir els valors de potència dels equips 
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amb valors de catàlegs reals [23]. Els motors escollits són de la marca Jenbacher, i se’n presenten les 

dades tècniques a la Taula 46. El motor de l’opció R1 s’ha extrapolat per tal de poder complir les 

exigències de cobertura de demanda en la configuració, ja que el model de motor necessari, amb 

potència al voltant de 2,8 MW, no existeix en el catàleg esmentat. 

Taula 46: Dades tècniques dels motors de gas escollits. Font: Jenbacher [23]. 

 
Motor 

P tèrmica 
(MW) 

P elèctrica 
(MW) e  tèrmic e  elèctric e  total E/Q 

Emissions NOx  
(mg/Nm3) 

OPCIÓ A1 Type 620 3,17 3,05 44,4% 42,6% 87,0% 0,96 250 

OPCIÓ A2 - R2 Type 612 1,76 1,64 44,8% 41,8% 86,6% 0,93 250 

OPCIÓ A3 - R3 Type 320 1,24 1,07 46,5% 39,9% 86,4% 0,86 250 

OPCIÓ R1 Extrapolat 2,80 2,66 44,5% 42,1% 86,6% 0,95 250 

 

Presentem les diverses configuracions de producció a la Taula 47 per a la xarxa ramificada i a la 

Taula 48 per a la xarxa en anell. S’observa que la potència instal·lada en la xarxa en anell és 

lleguerament superior degut a les majors pèrdues tèrmiques. Tanmateix, l’acumulació que requereix és 

inferior. 

Taula 47: Opcions de configuració R1, R2 i R3, per a la xarxa ramificada. 

Opció R1 Potència (MW) Hores Funcionament Fracció cobertura demanda 

Motor 1 2,80 6.925 51,9% 

Motor 2  2,80 3.625 27,1% 

Motor 3 2,80 2.145 16,1% 

TOTAL MOTORS 8,40 4.232 95,1% 

Caldera 1 0,48 2.003 2,5% 

Caldera 2 0,48 1.886 2,4% 

TOTAL CALDERES 0,95 1.945 4,9% 

TOTAL 9,4 7.722 38.268 MWh 

Acumulació (m3) 7.400 

Opció R2 Potència (MW) Hores Funcionament Fracció cobertura demanda 

Motor 1 1,76 7.519 35,4% 

Motor 2  1,76 5.339 25,2% 

Motor 3 1,76 3.439 16,2% 

TOTAL MOTORS 5,29 5.432 76,8% 

Caldera 1 2,03 2.422 13,2% 

Caldera 2 2,03 1.851 10,1% 

TOTAL CALDERES 4,06 2.137 23,2% 

TOTAL 9,4 7.722 38.268 MWh 

Acumulació (m3) 7.400 

Opció R3 Potència (MW) Hores Funcionament Fracció cobertura demanda 

Motor 1 1,24 7.699 25,5% 

Motor 2  1,24 6.592 21,9% 

Motor 3 1,24 4.819 16,0% 

TOTAL MOTORS 3,72 6.370 63,4% 

Caldera 1 2,81 2.923 22,0% 

Caldera 2 2,81 1.940 14,6% 

TOTAL CALDERES 5,63 2.432 36,6% 

TOTAL 9,4 7.722 38.268 MWh 

    
Acumulació (m3) 7.450   
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Taula 48: Opcions de configuració A1, A2 i A3, per a la xarxa en anell. 

Acumulació (m3) 5.150 

Opció A1 Potència (MW) Hores Funcionament Fracció cobertura demanda 

Motor 1 3,17 6.715 55,7% 

Motor 2  3,17 3.212 26,6% 

Motor 3 3,17 1.674 13,9% 

TOTAL MOTORS 9,52 3.867 96,2% 

Caldera 1 0,49 1.544 2,0% 

Caldera 2 0,49 1.429 1,8% 

TOTAL CALDERES 0,98 1.487 3,8% 

TOTAL 10,5 7.722 38.268 MWh 

Opció A2 Potència (MW) Hores Funcionament Fracció cobertura demanda 

Motor 1 1,76 7.516 34,6% 

Motor 2  1,76 5.392 24,8% 

Motor 3 1,76 3.510 16,2% 

TOTAL MOTORS 5,29 5.473 75,6% 

Caldera 1 2,61 2.166 14,8% 

Caldera 2 2,61 1.416 9,6% 

TOTAL CALDERES 5,21 1.791 24,4% 

TOTAL 10,5 7.722 38.268 MWh 

Opció A3 Potència (MW) Hores Funcionament Fracció cobertura demanda 

Motor 1 1,24 7.712 25,0% 

Motor 2  1,24 6.634 21,5% 

Motor 3 1,24 4.960 16,1% 

TOTAL MOTORS 3,72 6.435 62,6% 

Caldera 1 3,39 2.715 24,0% 

Caldera 2 3,39 1.508 13,4% 

TOTAL CALDERES 6,78 2.112 37,4% 

TOTAL 10,5 7.722 38.268 MWh 

 

Les opcions 1 tenen doncs al voltant d’un 95% de cobertura de demanda amb cogeneració, mentre 

que les opcions 2 en tindran un 76% i les opcions 3 tan sols un 63%. El càlcul econòmic ens permetrà 

veure quina de les opcions té la millor rendibilitat i on es troba l’òptim econòmic. 

Pel que fa a la producció de fred, hem considerat màquines d’absorció Broad de doble etapa, de 

potència 350 kW i COP igual a 1 [24]. La configuració proposada es presenta a la Taula 49. 

Taula 49: Configuració de la producció de fred. 

Producció Fred Potència (kW) Hores Funcionament Fracció cobertura demanda 

Abosrció 1 350 1.124 46,5% 

Absorció 2 350 884 36,6% 

TOTAL ABSORCIÓ 700 1.004 83,0% 

Compressió 1 (MW) 100 658 7,8% 

Compressió 2 100 777 9,2% 

TOTAL COMPRESSIÓ 200 718 17,0% 

TOTAL 900 1.124 838 MWh 

Acumulació (kWh) 7.431 
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6.4 PRODUCCIÓ ENERGÈTICA 

6.4.1 PROD U CCIÓ  EN ER G ÈTI CA AN U AL  
Per a cadascuna de les opcions proposades, es mostra la producció total anual dels diversos tipus 

d’energia a la Taula 50, on es presenta la producció de calor i fred útils, és a dir, un cop arriba a l’usuari 

després d’haver recorregut la xarxa de distribució. Pel que fa a l’electricitat, es tracta de la generada als 

borns de l’alternador del motor de cogeneració. 

Taula 50: Producció anual de calor, fred i electricitat en cadascuna de les opcions. 

Producció Anual (MWh) R1 R2 R3 A1 A2 A3 

Producció Calor Útil 28.884 23.195 19.031 29.235 22.821 18.776 

Producció Fred Útil 722 722 722 722 722 722 

Energia Tèrmica Total 29.607 23.917 19.753 29.958 23.543 19.499 

Electricitat 33.769 26.792 20.352 35.348 26.991 20.561 

TOTAL (MWh) 63.375 50.710 40.105 65.306 50.535 40.060 

 

6.4.2 ESTA LVI  D ’EN ERGI A  PR IMÀRI A  I  EMI SSIO NS  D E CO2  
Amb aquests valors es procedeix a calcular l’energia primària consumida i es compara amb un 

escenari de referència on s’hagués produït el calor útil per mitjà de calderes de gas d’eficiència 

estàndard (0,9) i on l’electricitat produïda per cogeneració es correspongués al mix espanyol. També es 

calculen les emissions de CO2 dels dos escenaris amb els ràtios d’emissions habitualment utilitzats 

segons el RITE, que es presenten a la Taula 51. 

Taula 51: Ràtios de consum d'energia primària i emissions de CO2. 

Ratio Gas Electricitat 

Energia Primària 1,012 kWhEP/kWhgas 2,605 kWhEP/kWhelec 

Emissions CO2 0,204 kgCO2/kWhgas 0,649 kgCO2/kWhelec 

 

 Els resultats es presenten a la Taula 52. S’observa que en les opcions amb més cobertura de 

demanda per cogeneració (les opcions 1) tant l’estalvi d’energia primària com el d’emissions és major. 

Pel que fa a la distinció entre xarxa ramificada i en anell, no existeix una discrepància apreciable entre 

una i altra. 

Taula 52: Estalvi d'energia primària i emissions de CO2.  

Energia Primària (MWhEP) R1 R2 R3 A1 A2 A3 

Energia Primària Cogeneració 83.511 75.226 67.594 85.821 76.129 68.514 

Energia Primària Referència 123.267 105.093 88.317 127.382 105.612 88.861 

Estalvi Energia Primària 39.756 29.868 20.722 41.561 29.483 20.347 

32% 28% 23% 33% 28% 23% 

Emissions CO2 (tnCO2) R1 R2 R3 A1 A2 A3 

Emissions Cogeneració 16.863 15.192 13.654 17.313 15.360 13.824 

Emissions Escenari Referència 29.032 24.504 20.324 30.057 24.633 20.460 

Estalvi Emissions 12.169 9.311 6.670 12.743 9.273 6.635 

42% 38% 33% 42% 38% 32% 

 

6.4.3 CON COR D AN ÇA  D E LA  PROD U CCIÓ ELÈCT RI CA  A MB  LA DEMAN D A  
En els sistemes de cogeneració com el proposat en aquest cas, la producció d’energia es fa 

d’acord amb la demanda tèrmica del barri, de manera que l’electricitat produïda no ha de concordar 

necessàriament en el temps amb la demanda del barri. De fet, com que l’electricitat produïda per 

cogeneració es ven a la xarxa i l’electricitat demandada es compra igualment a la xarxa, la concordança 
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temporal entre ambdues no és tècnicament necessària. Tanmateix, és interessant de veure si aquesta 

concordança existeix a la pràctica, ja que els sistemes de generació distribuïda sovint imposen dificultats 

tècniques en la gestió de la xarxa elèctrica, provocant una davallada de la fiabilitat global de la mateixa. 

Com més acoblada sigui la producció d’un cert nòdul de la xarxa amb la demanda propera, més es 

facilita aquesta gestió. 

A la Figura 54 es mostra la producció elèctrica i el perfil de càrrega del total del barri per a quatre 

dies de diferents èpoques de l’any, considerant la opció de producció A3 (63% de cobertura de demanda 

per cogeneració). La concordança és força bona, especialment en les èpoques hivernals de major 

consum de calefacció, en gran part perquè els perfils d’ocupació considerats pel barri són consistents i 

per tant les dues demandes es produeixen principalment quan els edificis estan ocupats. A la pràctica, la 

producció d’electricitat per cogeneració podrà serà molt més estable i de fet, en la majoria de sistemes, 

aquesta es programa per obtenir beneficis en la venda d’electricitat per discriminació horària. Això és 

possible gràcies a l’elasticitat que permeten els acumuladors de calor. 

Figura 54: Perfil de càrrega del barri i producció elèctrica per cogeneració per a quatre dies de l'any. 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

P
 (

M
W

) Desembre

Producció

Perfil de càrrega

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

P
 (

M
W

) Agost

Producció

Perfil de càrrega



Anàlisi de viabilitat energètica i econòmica d’un DHC per cogeneració  71 
 

 

 

 

S’observa també en les figures que en general es produeix menys electricitat de la que es 

consumeix. De fet, al final de l’any la producció d’electricitat es troba entre 20.400 MWhe i 33.800 

MWhe en funció de l’opció escollida, mentre que la demanda total del barri és de 30.428 MWhe, és a 

dir, les opcions amb major cobertura de demanda per cogeneració cobririen el total de la demanda 

elèctrica del barri, mentre que les de menor cobertura en podrien cobrir un 60% aproximadament. 

Aquesta bona concordança fa que es pugui parlar d’un barri pràcticament auto-sostenible, on la major 

part de l’energia que es consumeix es produeix allà mateix. 

Tanmateix, la concordança no és tan bona si ens fixem en el perfil estacional, presentat a la 

Figura 55, ja que la demanda elèctrica es manté força constant al llarg de l’any, mentre que la producció 

baixa molt a l’estiu, al no haver de suplir la demanda de calefacció que és la més considerable 

(comparada amb la d’ACS o refrigeració).  

0

1

2

3

4

5

6

P
 (

M
W

) Abril

Producció

Perfil de càrrega

0

1

2

3

4

5

6

P
 (

M
W

) Octubre

Producció

Perfil de càrrega



Anàlisi de viabilitat energètica i econòmica d’un DHC per cogeneració  72 
 

Figura 55: Consum elèctric mensual del barri i producció elèctrica mensual per cogeneració. 

 

6.5 COSTOS DELS EQUIPS  
S’han estimat els costos dels equips per trams, en funció de la potència instal·lada, segons les 

dades proporcionades pel llibre [2] i segons l’estudi [20]. També s’han complementat les dades a partir 

de la consulta de catàlegs comercials, extrapolant els preus unitaris amb un ajust potencial. Els costos 

d’inversió dels equips de totes les opcions es presenten a la Taula 53. Pel que fa als costos d’operació i 

manteniment, es mostren a la Taula 54. 

Taula 53: Costos de les diverses configuracions de producció. 

Opció R1 P (MW) Vida (anys) Cost (€) 

 
Opció R2 P (MW) Vida (anys) Cost (€) 

Motor 1 2,80 9 819.585  
 

Motor 1 1,76 8 583.044  

Motor 2  2,80 17 819.585  
 

Motor 2  1,76 11 583.044  

Motor 3 2,80 28 819.585  
 

Motor 3 1,76 17 583.044  

Caldera 1 0,48 
 

24.984  
 

Caldera 1 2,03 
 

65.488  

Caldera 2 0,48 
 

24.984  
 

Caldera 2 2,03 
 

65.488  

Calderes recuperació 
  

295.051  
 

Calderes recuperació 
  

209.896  

Acumulació (m3) 7.400  
 

1.873.236  
 

Acumulació (m3) 7.400  
 

1.873.236 

TOTAL 9,35 18 4.478.117 
 

TOTAL 9,35 12 3.963.239 

         Opció R3 P (MW) Vida (anys) Cost (€) 

 
Opció A1 P (MW) Vida (anys) Cost (€) 

Motor 1 1,24 8 458.817  
 

Motor 1 3,17 9 819.585  

Motor 2  1,24 9 458.817  
 

Motor 2  3,17 19 819.585  

Motor 3 1,24 12 458.817  
 

Motor 3 3,17 36 819.585  

Caldera 1 2,81 
 

81.257  
 

Caldera 1 0,49   25.521  

Caldera 2 2,81 
 

81.257  
 

Caldera 2 0,49 
 

25.521  

Calderes recuperació 
  

165.174  
 

Calderes recuperació     295.051  

Acumulació (m3) 7.450  
 

1.875.109 
 

Acumulació (m3) 5.150    1.639.129  

TOTAL 9,35 10 3.579.247  
 

TOTAL 10,50 21 4.684.214  

         Opció A2 P (MW) Vida (anys) Cost (€) 

 
Opció A3 P (MW) Vida (anys) Cost (€) 

Motor 1 1,76 8 583.044  
 

Motor 1 1,24 8 458.817  

Motor 2  1,76 11 583.044  
 

Motor 2  1,24 9 458.817  

Motor 3 1,76 17 583.044  
 

Motor 3 1,24 12 458.817  

Caldera 1 2,61 
 

77.253  
 

Caldera 1 3,39 
 

91.919  

Caldera 2 2,61 
 

77.253  
 

Caldera 2 3,39 
 

91.919  

Calderes recuperació 
  

209.896  
 

Calderes recuperació 
  

165.174  

Acumulació (m3) 5.150  
 

1.639.129 
 

Acumulació (m3) 5.150  
 

1.639.129 

TOTAL 7,89 12 3.752.661  
 

TOTAL 10,50 10 3.364.591  
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FRED P (MW) Cost (€) 

 

     
Absorció 1  0,35 100.217  

 

     
Absorció 2  0,35 100.217  

 

     
Absorció 3 0,00 0  

 

     
Compressió 1 0,10 19.907  

 

     
Compressió 2 0,10 19.907  

 

     
Acumulació (kWh) 7,43  355.368 

 

     
Torre Refrigeració 2,1  96.514  

 

     
TOTAL 0,90 692.129  

   

Taula 54: Costos de manteniment dels equips. 

 
OPCIÓ R1 OPCIÓ R2 OPCIÓ R3 OPCIÓ A1 OPCIÓ A2 OPCIÓ A3 OPCIÓ FRED 

Produccio Anual  (MWh) 35.546 28.715 23.716 36.810 28.929 23.959 703 

Manteniment Equips  (€) 328.801 265.617 219.368 340.492 267.589 221.618 6.501 
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7. ESTACIONS DE CONNEXIÓ  
La connexió dels usuaris a la xarxa de distribució es realitza en les substacions domèstiques 

situades en cada bloc d’edificis. Aquestes estacions representen l’interfase amb l’usuari i per tant són de 

gran importància ja que és aquí on s’ajusta la temperatura i la pressió necessàries per al consum. 

7.1 DESCRIPCIÓ DE SUBSTACIONS  
Les substacions utilitzaran un sistema de connexió indirecta amb bescanviador de calor, que és el 

mètode més àmpliament utilitzat avui en dia, gràcies als avantatges que presenta: 

• Millor protecció contra les sobrepressions i fuites de fluid, gràcies a l’aïllament hidràulic que 

proporcionen els bescanviadors. 

• Major flexibilitat, ja que els sistemes de connexió indirecta s’adapten millor a usuaris de 

diversos tipus i dimensions. 

• Major facilitat de control, ja que els equips de producció i els punts de consum són 

essencialment independents i es poden regular per separat. 

• La propietat del sistema de generació i del punt de consum és més fàcilment limitable. 

Els components principals de les substacions són el bescanviador de calor i els comptadors 

d’energia, tot i que també en formaran part vàlvules de diferents tipus (de control termostàtiques, de 

retenció, de seguretat, etc.), reguladors de pressió diferencial, filtres, etc. 

L’esquema emprat en els edificis de vivendes i altres equipaments amb demanda de calor és el que 

es presenta a la Figura 56, on s’aprecia que el subministrament d’ACS i calefacció es fa en paral·lel, amb 

un bescanviador per cada ús. A més a més, el circuit secundari d’ACS compta amb un petit acumulador 

que actua com una inèrcia tèrmica proporcionant major estabilitat en la temperatura de sortida. 

L’escalfament de l’aigua dels dos circuits secundaris es fa en dues etapes per tal de garantir un salt 

tèrmic adequat, és a dir, que la temperatura de retorn del subministrament serà la que el sistema 

requereix (en aquest cas 45ºC). 

 

Figura 56: Esquema de les substacions de calor de connexió indirecta. S’aprecia el sistema de calefacció i ACS 

amb acumulador en paral·lel. L’escalfament es realitza en dues etapes. 

Pel que fa a les substacions de la xarxa de fred, aquestes són molt semblants a les de la xarxa de 

calor, ja que compten igualment amb un bescanviador de calor i un circuit secundari, amb la diferència 

de que els equips finals seran Fan-Coils (o alternativament, panells radiants) enlloc de radiadors de 

calefacció. En el cas del subministrament de fred, és encara més important realitzar un control adient 

del salt tèrmic, ja que en cas de variar excessivament la temperatura de l’aigua de retorn es poden 

donar problemes al sistema de producció de fred. Quan la càrrega del sistema augmenta, la 

temperatura de retorn tendeix a augmentar, mentre que quan disminueix, la temperatura de 

subministrament augmenta. Aquestes variacions poden afectar significativament el rendiment tant 
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operacional com econòmic del sistema, per tant, cal garantir l’estabilitat dels valors de la temperatura 

de retorn amb capacitat de bombeig variable, vàlvules termostàtiques i vàlvules d’equilibri. 

7.2 COMPARATIVA AMB ESCENARI DE REFERÈNCIA 
Per tal de realitzar el càlcul econòmic global de la rendibilitat del nostre sistema, ens cal comparar 

l’escenari de connexió a la xarxa DH o DC amb l’escenari convencional de referència. Aquesta 

comparació ens permet establir per una banda la diferència entre les inversions en equipament dins de 

l’edifici. Des del punt de vista de la ESCO, ens caldrà calcular detalladament la inversió necessària per 

instal·lar les substacions de connexió en tot el barri. Des del punt de vista de l’usuari, és interessant 

comparar el cost de substació per a cada vivenda amb l’escenari amb el de referència, on a cada vivenda 

o edifici d’equipaments caldria instal·lar calderes convencionals. Per altra banda, pel que fa a l’operació 

del sistema i també des del punt de vista de l’usuari, haurem de calcular quina ha de ser la tarifa de 

calor i de fred per kWh consumit, per tal de que la connexió resulti ser un estalvi respecte l’escenari 

convencional. Aquesta tarifa serà en la que es basarà el càlcul econòmic de rendibilitat del sistema. 

Definim l’escenari de referència com segueix: 

• Calefacció i ACS: sistema amb caldera convencional de gas natural.  

• Refrigeració: sistema de refrigeració amb màquines elèctriques. 

7.2.1 INV ER SIÓ  D E LA  CON N EXIÓ A  LA  XA RX A  DH 
 La inversió que suposaria l’escenari de referència es mostra a la Taula 55. Les canonades de la 

instal·lació de l’edifici no suposen un cost addicional en el cas de connexió a xarxa de distribució, ja que 

el sistema és equivalent. Per tant, a efectes d’inversió es consideraran tan sols les calderes, ja sigui en 

vivenda o en edificis d’equipaments. Els costos s’han obtingut consultant catàlegs comercials [21]. 

Taula 55: Costos d’inversió del sistema de calefacció i ACS en l'escenari de referència per al total del barri. 

  Nº vivendes Cost caldera (€/vivenda) Subtotal (€) 

Vivendes 1 dormitori 487 468 227.916 

Vivendes 2 dormitori 2.697 548 1.477.682 

Vivendes 3 dormitori 462 710 328.020 

  Edificis Potència (kW/edifici) Cost (€/edifici)   

Equipaments 12 73 4.973 59.673 

TOTAL    (€) 2.093.291 

 

En canvi, pel que fa a l’escenari de connexió a xarxa de calor, caldrà considerar el cost de les 

substacions, estimat segons [2]. A l’Annex 4 es mostra en detall el càlcul del cost de les substacions. El 

valor final per a la totalitat del barri es mostra a la Taula 56.  

En el càlcul econòmic del nostre barri, inclourem el preu de les substacions al cost de la inversió 

inicial a dur a terme per la ESCO, ja que considerarem que aquesta és la propietària del sistema complet. 

Si bé això és cert en alguns casos, sovint s’estableix un límit de propietat, a partir del qual la inversió és a 

càrrec de l’usuari. En aquest cas, seria interessant conèixer quin és l’estalvi o sobrecost que aquest 

usuari percebrà. Si considerem un usuari d’una vivenda mitjana, l’estalvi que suposaria la instal·lació de 

la xarxa DH pel que fa als sistemes de producció d’aigua calenta als edificis es mostra també a la Taula 

56. Observem que l’estalvi que resulta és de tan sols 57€. De fet, no és clar que la instal·lació de 

substacions resulti en un estalvi en tos els casos i dependrà de la dificultat de la instal·lació i la qualitat 

final de la mateixa.  
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Taula 56: Estalvi d’inversió en la connexió a la xarxa DH respecte l'escenari de referència. 

Cost Total Barri (€) 

Escenari de Referència 2.093.291 

Escenari Connexió DH 1.957.079 

Cost Usuari Mitjà (€) 

Escenari de Referència 558 

Escenari Connexió DH 501 

Estalvi -57 

 

7.2.1 INV ER SIÓ  D E LA  CON N EXIÓ A  LA  XA RX A  DC 
La inversió que suposaria l’escenari de referència es mostra a la Taula 57. S’ha considerat que, 

en tractar-se de grans edificis d’oficines, hi haurà un sistema centralitzat de climatització, de manera 

que els conductes d’aire no es tenen en compte en la inversió perquè serien equivalents tant en el cas 

de l’escenari de referència amb refredadores elèctriques com en el cas de la connexió a la xarxa DC amb 

fan-coils alimentats pel circuit secundari d’aigua refrigerada. 

El preu per kW de les màquines refredadores de grans dimensions s’obté de la consulta de 

catàlegs comercials [22]. 

Taula 57: Costos d’inversió del sistema de refrigeració per compressió en oficines (escenari de referència). 

Edifici P refrigeració (kW) 
Cost unitari amb màquines 
refredadores (€/kW) Subtotal (€) 

O.1 201 146 29.438 

O.2 384 118 45.305 

O.3 182 151 27.532 

O.4 164 157 25.645 

O.5 134 167 22.492 

O.6 148 162 23.995 

O.7 148 162 23.942 

O.8 123 172 21.190 

O.9 92 190 17.412 

TOTAL   (€) 236.950 

 

En canvi, pel que fa a l’escenari de connexió a xarxa de fred, caldrà considerar el cost de les 

substacions més el cost dels fan-coils. S’obtenen els resultats de la Taula 58, prèvia consulta de catàlegs 

comercials [22]. 

Taula 58: Costos d'inversió del sistema de refrigeració amb connexió a DC. 

Edifici 
P refrigeració 
(kW) 

Cost unitari 
substació (€/kW) 

Cost unitari  
fan-coil (€/kW) Subtotal (€) 

O.1 201 60 69 25.818 

O.2 384 39 40 30.492 

O.3 182 64 75 25.168 

O.4 164 68 81 24.497 

O.5 134 77 96 23.311 

O.6 148 73 89 23.888 

O.7 148 73 89 23.868 
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O.8 123 82 103 22.794 

O.9 92 99 132 21.179 

TOTAL 

 
(€) 221.014 

 

S’obté, per tant, que en una oficina mitjana l’estalvi serà de 1.771 €, tal i com es mostra a la Taula 59. 

Taula 59: Estalvi d'inversió en la connexió a la xarxa DC respecte l'escenari de referència. 

Cost Total Barri (€) 

Escenari de Referència 236.950 

Escenari Connexió DC 221.014 

Cost Oficina Mitjana (€) 

Escenari de Referència               26.328 

Escenari Connexió DC                             24.557 

Estalvi -1.771 

 

De forma anàloga al cas anterior, per al sistema del barri d’Antondegi, considerarem la ESCO 

com la propietària del sistema complet i inclourem la inversió en substacions pel total del barri en el 

preu de la inversió inicial. 

7.2.2 CÀ LCUL D E LES  TARI FES D E CA LOR  I  FR ED  
 Per tal de calcular la tarifa de calor o fred que caldrà carregar als usuaris de la xarxa, es calcula 

en primer lloc el total anual que es pagaria en el sistema de referència i es redueix aquesta xifra en un 

10%. Aquest 10% d’estalvi s’escull com a possible xifra d’estalvi atractiu per als usuaris a l’hora de 

connectar-se a la xarxa, tot i que el valor de la tarifa podria variar al voltant d’aquest per adaptar-se a la 

situació real del mercat.  

 El paràmetres usats en càlcul de la factura anual del total del barri per consum de fred i calor es 

mostren a la Taula 60 i a la Taula 61, on s’han considerat els preus del gas natural (escenari de 

referència de calor) i de l’electricitat (escenari de referència de fred) segons les tarifes d’últim recurs 

publicades el 18 d’agost de 2010. 

Taula 60: Paràmetres del sistema de referència emprats al càlcul de la factura. 

Rendiment Calor 0,85   

COP Fred 3   

Demanda Calor 30.669 MWh 

Demanda Fred 724 MWh 

Consum Calor 36.081 MWht 

Consum Fred 241 MWhe 

 

Taula 61: Tarifes emprades en el càlcul de la factura anual. 

Tarifa Gas Natural     

TUR.2 0,0420 €/kWh 

Fix mensual 7,84 €/mes 

Tarifa Elèctrica per usuaris amb P < 10 kW 

TEU Electricitat 0,1178 €/kWh 

TPU 20,63 €/mes 

Tarifa Elèctrica per usuaris amb P > 10 kW 
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T Energia 0,1332 €/kWh 

T Pot Elec >10kW 2,08 €/kW.mes 

 

A partir del valor de la factura anual, es calcula la tarifa de calor i de fred considerant un estalvi 

total del 10%. S’obtenen els valors de la Taula 62 per a les tarifes, considerant que el cobrament es 

realitzarà per mitjà d’un terme fix en funció de la potència contractada i un terme variable de consum. 

Taula 62: Tarifes energètiques del sistema de subministrament de calor i fred. 

Tarifa Calor   Tarifa Fred   

0,0498 €/kWh 0,0332 €/kWh 

1,45 €/kW.mes 3,10 €/kW.mes 

 

A la Taula 63 es mostra un exemple de factura anual per una vivenda, i a la Taula 64 el mateix 

per un edifici poliesportiu. S’observa que en funció de les característiques de cada edifici l’estalvi pot 

variar. 

Taula 63: Exemple de factura anual en ambdós escenaris per a una vivenda. 

Vivenda 70 m2   

P instal·lada 2,84 kW   

Demanda 4.884 kWh/any   

CONSUM Mensual (€/mes) Anual (€/any) Escenari Ref (€/any) Estalvi 

Terme Potència 4,10 49 105   

Terme Consum 19,97 243 270   

TOTAL 24,07 292 375 22% 

 

Taula 64: Exemple de factura anual en ambdós escenaris per a un edifici poliesportiu. 

Polisportiu 1870 m2   

P instal·lada 92,8 kW   

Demanda 224.803 kWh/any   

CONSUM Mensual (€/mes) Anual (€/any) Escenari Ref (€/any) Estalvi 

Terme Fix 134 1.610 216   

Terme Consum 919 11.184 39.469   

TOTAL 1.053 12.794 39.685 68% 

 

L’estalvi en el consum de fred respecte el d’electricitat per a accionar les màquines 

compressores es mostra en l’exemple de la Taula 65. 

Taula 65: Exemple de factura anual en ambdós escenaris per a un edifici d’oficines. 

Oficina 4380 m2   

P instal·lada 200,6 kW   

Demanda 526.545 kWh/any   

CONSUM Mensual (€/mes) Anual (€/any) Escenari Ref (€/any) Estalvi 

Terme Fix 622 7.462 5.006   

Terme Consum 1.438 17.497 23.386   

TOTAL 2.060 24.959 28.393 12% 
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8. CÀLCUL ECONÒMIC 

8.1 METODOLOGIA  
Per a realitzar el càlcul de la rendibilitat de les diverses opcions ens basarem principalment en 

tres indicadors econòmics que permeten avaluar un projecte: el Payback o temps de retorn, el VAN o 

valor actual net i el TIR o taxa de rendibilitat interna. Aquest últim serà especialment interessant de cara 

a valorar l’èxit de la inversió. 

Per a aplicar aquests indicadors econòmics, primer de tot ens caldrà calcular el total dels costos 

d’inversió, els costos d’explotació anuals (despeses) i els ingressos totals anuals. Per a les despeses 

anuals i per als ingressos, caldrà comptar amb les tarifes energètiques, tant de venda d’electricitat com 

de compra de combustible i electricitat. Un cop tinguem aquestes dades, es podrà calcular el flux de 

caixa per cada any que és la base del càlcul dels indicadors esmentats. 

8.1.1 FLU X  DE CAI X A  
 Definim el flux de caixa o Cash Flow (CF) d’un any d’operació com: 

�f � T , � , T�g 

on T  són els ingressos de l’any considerat, � les despeses i T�g  els impostos, calculats com  T�g � + V/T , � , �0 on t és la taxa d’impostos i � les amortitzacions. En el nostre càlcul no considerarem els 

costos financers, ja que suposem que la inversió es fa completament des de fons propis a l’any zero. El 

valor de t considerat és 35%. 

8.1.2 PAY B A CK ACT U ALI T ZA T  
 Definim el payback actualitzat com el nombre d’anys que fan que la suma dels CF actualitzats a 

l’any zero sigui igual a la inversió. Considerarem l’actualització a l’any zero com el factor: 

1/1 � =0c/1 � #0c 

on = és la taxa d’inflació i # és la taxa de descompte aparent. Per tant, podrem trobar el payback 

actualitzat PBA a través de l’equació: 

T%� � h �f�/1 � =0�/1 � #0�
ijk
�l*

 

on T%� és la inversió inicial a l’any zero. Agafarem, per a k el valor de 5,4%. 

8.1.3 VA LO R  ACT U AL NET  
 Definim el VAN com la suma de tots els CF en unitats monetàries constants actualitzats a l’any 

zero menys la inversió. Es calcularà a través de la fórmula : 

a�U �  ,T%� � h �f�/1 � =0�/1 � #0�
c

�l*
 

on % és el temps de vida de la instal·lació. La inversió serà favorable si el VAN és positiu. En cas contrari, 

la inversió  no és aconsellable. 

8.1.4 TA X A D E REN DI BILI TA T INT ERN A  
 La TIR és el valor de la taxa de rendibilitat que faria nul el VAN. La calcularem segons: 

T%� � h �f�/1 � 
T�0�
c

�l*
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8.2 TARIFES ENERGÈTIQUES  

8.2.1 LEGIS LA CIÓ RELLEV AN T I  TA RIFA  DE VEN DA  D ’ELECT RI CITA T  
A la Unió Europea es considera que s’està infrautilitzant el potencial de la cogeneració com a 

mesura per a l’estalvi d’energia. Per a fomentar la cogeneració d’alta eficiència, es va crear la directiva 

2004/8/CE, que regula certs aspectes del càlcul de l’eficiència de cogeneració.  

A Espanya, existeix el RD 661/2007 del 25 de maig, que regula l’activitat de producció d’energia 

elèctrica en règim especial. A la secció 3 d’aquest document s’hi pot trobar la tarifa de venda de 

l’electricitat, que en l’última actualització de 1 de Juliol de 2010, per a potències entre 10 MW i 25 MW, 

té un valor de 8,5031 c€/kWh. A més a més, existeix un complement per eficiència, lligat al valor de 

rendiment elèctric equivalent REE de la instal·lació, el càlcul del qual està explicitat a l’annex I del Reial 

Decret. 

El càlcul es realitza a partir dels paràmetres E, Q i V, respectivament, electricitat anual produïda 

en kWhe, energia del combustible usat en kWht sobre el PCI i calor útil en kWht, segons la fórmula:  

�mm � m
7 , a�E<n 

on RefH és el valor de referència pel rendiment per a la producció separada de calor que apareix 

publicat en l’annex II de la Decisió de la Comissió de 21 de desembre de 2006, de valor 0,9 per a 

producció amb gas natural. 

 Sempre que el valor de REE calculat sigui major que el mínim exigit segons l’annex I del RD 

661/2007, que en el cas de gas natural en motors tèrmics és de 55%, la cogeneració tindrà dret a rebre 

un complement per eficiència CE, calculat segons: 

�m � 1,1 V /1 �mm�Z%⁄ , 1 �mm⁄ 0 V �o� 

on CMP és el cost de la matèria primera publicat periòdicament pel Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. L’ultima actualització, de 14 d’Abril de 2010, estableix aquest valor en 1,8133 c€/kWh. 

Taula 66: Càlcul del Rendiment Elèctric Equivalent segons el RD 661/2007. 

E (MWh) Q (MWh) V (MWh) REE CE (€/kWhe) 

OPCIÓ R1 33.769 79.879 29.607 0,72 0,00085 

OPCIÓ R2 26.792 64.097 23.917 0,71 0,00083 

OPCIÓ R3 20.352 51.001 19.753 0,70 0,00078 

OPCIÓ A1 35.348 82.905 29.958 0,71 0,00083 

OPCIÓ A2 26.991 64.573 23.543 0,70 0,00079 

OPCIÓ A3 20.561 51.524 19.499 0,69 0,00073 

 

8.2.2 TA RI FES  DE CO MP RA  D E CO MB USTI B LE I  ELECTRI CIT AT  
 Els costos de combustible i energia elèctrica són difícils d’estimar per a un consum anual com el 

del cas que ens ocupa de al voltant de 80.000 MWh/any de gas natural i 200 MWe/any, ja que per a 

consumidors d’aquesta magnitud l’energia se sol comprar al mercat lliure i els preus poden variar en 

funció dels tractes aconseguits. Per a fer-ne una estimació vàlida s’han consultat les darreres 

actualitzacions de les tarifes d’últim recurs, així com els peatges i tarifes d’accés tant de gas natural com 

d’electricitat i s’ha arribat a les estimacions que es mostren a la Taula 67. 

Taula 67: Tarifes energètiques de compra. 

GAS NATURAL 

Terme Variable 0,022073 €/kWh 
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Terme Fix 0,033831 €/kWh/dia/mes 

ELECTRICITAT 

Terme energia 0,05704 €/kWh 

Terme potència 26,3429 €/kW.any 

 

on el preu de l’electricitat es basa en la tarifa d’accés 3.0A amb última actualització d’agost de 2010 i el 

preu del gas natural es basa en el cost base del gas natural més els peatges de transport pertinents, 

també actualitzats a l’agost de 2010. Caldrà aplicar el factor de conversió 1,12 kWhPCS/kWhPCI ja que 

aquesta tarifa basa el valor del kWh en el poder calorífic superior del gas, mentre que els càlculs a partir 

de l’eficiència del motor es basen en el poder calorífic inferior.  

8.3 DESPESES I  INGRESSOS ANUALS TOTALS  

8.3.1 COS TOS  D ’ INV ERSIÓ  
 A la Taula 68 es presenta un resum dels costos d’inversió per a les opcions proposades. 

Taula 68: Costos d'inversió totals per a cadascuna de les opcions. 

INVERSIÓ (€) OPCIÓ R1 OPCIÓ R2 OPCIÓ R3 OPCIÓ A1 OPCIÓ A2 OPCIÓ A3 OPCIÓ FRED 

Cost Xarxa 1.026.663 1.026.663 1.026.663 1.643.035 1.643.035 1.643.035 199.505 

Cost Equips 4.478.117 3.963.239 3.579.247 4.443.978 3.752.661 3.364.591 692.129 

Substacions 1.957.079 1.957.079 1.957.079 1.957.079 1.957.079 1.957.079 221.014 
Construcció 
Central 467.924 454.886 452.696 397.357 392.929 389.079 29.869 
Legalitzacions i 
Posta en Marxa 2.378.935 2.220.560 2.104.706 2.532.435 2.323.711 2.206.135 342.755 

TOTAL 10.308.720 9.622.427 9.120.392 10.973.883 10.069.415 9.559.919 1.485.272 

 

on s’ha estimat el cost de construcció de la central a partir de les dimensions de l’equip tal com es 

detalla a l’Annex 5. Pel que fa a les legalitzacions i la posta en marxa del conjunt del sistema, s’ha 

considerat que aquet serà un 30% dels costos bàsics d’inversió [20]. 

 En el cas de l’opció fred, s’han considerat els costos associats exclusivament a la xarxa de fred i 

als equips de producció d’aigua freda, per tal de poder valorar la conveniència de realitzar aquesta 

sobre-inversió. 

8.3.2 DESP ES ES  D ’OP ERA CIÓ  AN UA LS  
 A la Taula 69 es presenta un resum de les despeses totals anuals d’operació del sistema, 

considerant manteniment, combustible i electricitat. 

Taula 69: Costos d'explotació anuals totals per a cadascuna de les opcions. 

DESPESES (€/any) OPCIÓ R1 OPCIÓ R2 OPCIÓ R3 OPCIÓ A1 OPCIÓ A2 OPCIÓ A3 OPCIÓ FRED 

Manteniment Xarxa 55.359 55.359 55.359 72.302 72.302 72.302 5.905 

Manteniment Central 328.801 265.617 219.368 340.492 267.589 221.618 6.501 

Combustible* 2.203.685 1.992.852 1.798.660 2.270.498 2.026.738 1.830.088 34.780 

Electricitat Bombeig 16.540 16.540 16.540 7.805 7.805 7.805 200 

TOTAL 2.604.385 2.330.368 2.089.928 2.691.097 2.374.434 2.131.814 47.387 

 

on en el cas de l’opció de fred, en la casella de combustible s’hi ha comptabilitzat l’electricitat necessària 

per accionar les màquines d’absorció i refredadores elèctriques. 

8.3.3 IN GR ESSO S  ANU A LS  
A la Taula 70 es presenta un resum dels ingressos totals anuals calculats a partir de les tarifes 

presentades a l’apartat 8.2.1 i 7.2.2, Taula 62 i considerant la demanda del barri i l’electricitat produïda. 
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Pel que fa a la venda d’electricitat en l’opció de fred, s’han considerat els ingressos procedents del excés 

d’energia tèrmica que cal produir per suplir la demanda de refrigeració. 

Taula 70: Ingressos anuals totals de venda d'energia. 

INGRESSOS (€/any) OPCIÓ R1 OPCIÓ R2 OPCIÓ R3 OPCIÓ A1 OPCIÓ A2 OPCIÓ A3 OPCIÓ FRED 

Venda Energia Tèrmica 1.498.522 1.215.475 1.008.295 1.515.990 1.196.876 995.654 24.011 

Venda Electricitat 2.871.386 2.278.173 1.730.564 3.005.697 2.295.088 1.748.313 61.561 

Complement Eficiència 292.227 223.226 158.584 292.227 212.663 150.089 3.461 

TOTAL 4.662.135 3.716.874 2.897.442 4.813.914 3.704.627 2.894.056 89.033 

 
8.4 INDICADORS D ’AVALUACIÓ ECONÒMICA  

En el càlcul dels indicadors econòmics que ens permetran valorar la viabilitat econòmica de les 

opcions considerades, un paràmetre important a tenir en compte són els anys de vida del projecte. 

Naturalment, els anys de vida no són iguals per tots els elements del sistema DHC, però ens caldrà 

considerar especialment el temps de vida dels motors de cogeneració, ja que són l’element essencial del 

sistema, i comparativament a la xarxa de distribució, tindran un temps de vida menor. 

Com que en les diverses opcions considerades hi ha un nombre diferent d’hores de funcionament 

anuals dels motors, tal com es mostra a la Taula 47 i a la Taula 48, també el temps de vida en anys dels 

mateixos varia. Es considera que els motors tenen 60.000 hores de funcionament fins que cal renovar la 

inversió. Així, en el càlcul dels paràmetres, per tal de poder fer una comparativa vàlida, s’ha agafat el 

mateix temps de vida en anys de totes les opcions (21 anys, ja que és el màxim temps de vida de les 

opcions considerades). En l’any en que s’esgota el temps de vida dels motors de l’opció considerada cal 

doncs afegir el sobrecost de renovació dels motors, ponderat als anys que resten fins als 21 del càlcul. 

A l’Annex 6 es mostra el càlcul detallat dels fluxos de caixa de cadascuna de les opcions 

considerades. 

8.4.1 PAY B A CK ACT U ALI T ZA T  
 Obtenim, per a les opcions considerades, temps de retorn de la inversió d’entre 8 i 20 anys, tal i 

com es mostra a la Figura 57.  

 

Figura 57: Payback actualitzat de les diferents opcions proposades. 

Aquest resultat posa de manifest que una major producció d’energia elèctrica, és a dir, una 

major cobertura de la demanda per cogeneració, reverteix en un retorn més ràpid de la inversió. No es 

distingeix significativament entre les opcions de xarxa ramificada i xarxa en anell. Les opcions amb un 
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Payback major al temps de vida dels motors de cogeneració, com la R3 o la A3, no serien opcions 

atractives des del punt de vista econòmic. 

8.4.2 VAN 
 Els valors del valor actualitzat net per al període de 21 anys es mostren a la Taula 71. 

Taula 71: Valor actualitzat net de les opcions considerades. 

Fracció 
Cogeneració Hores Motor VAN 

OPCIÓ R1 95% 4.232            7.913.162 €  

OPCIÓ R2 77% 5.432            4.021.722 €  

OPCIÓ R3 63% 6.370                774.575 €  

OPCIÓ A1 96% 3.867            8.579.380 €  

OPCIÓ A2 76% 5.473            3.516.360 €  

OPCIÓ A3 63% 6.435                337.227 €  

OPCIÓ FRED                  -385.776 €  

 

On observem que la opció de fred té un VAN negatiu, fet que ens indica que la inversió no s’arriba a 

retornat en el període considerat. Aquest indicador és una clara mostra de la no conveniència de dur a 

terme la inversió proposada.  

8.4.3 TIR 
 El TIR ens dóna una idea de la rendibilitat global del projecte. En la Figura 58 observem que 

obtenim valors entre el 2,2% (opció A3) i 13,2% en les opcions A1 i R1. Tot i que la valoració de la 

conveniència del projecte correspondria a l’inversor en cada cas, podem afirmar que les opcions 3 no es 

troben dins del rang de TIR acceptable, ja que la inversió rendiria menys que el valor de k considerat, i 

per tant s’haurien de descartar.  

 

Figura 58: TIR obtingut en cadascuna de les opcions considerades. 

Un resultat remarcable és que tenen més bona rendibilitat aquelles opcions amb major cobertura 

de demanda per cogeneració, ja que, dins el rang de potències que hem escollit, no hi ha cap opció que 

excedeixi el que és raonable instal·lar, i per tant, com més energia elèctrica es produeixi i vengui a la 

xarxa, majors seran els beneficis obtinguts.  
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9. CONCLUSIONS  
 

Analitzant els resultats obtinguts en els càlculs realitzats al llarg del projecte, obtenim les següents 

conclusions: 

• La instal·lació d’un sistema centralitzat de calefacció a nivell de barri és una mesura que 

efectivament redueix l’energia primària consumida i les emissions de CO2 associades, en la 

comparativa amb un escenari de referència convencional. Així ho hem comprovat en el 

cas del sistema DHC al barri proposat. 

• Tot i que la inversió inicial del projecte és molt significativa, el conjunt del sistema és 

rendible si s’instal·la un valor adient de potència de cogeneració, gràcies a la conjuntura 

de preus actual, on l’energia elèctrica venuda a la xarxa provinent de cogeneració té una 

tarifa mot favorable. Tanmateix, una variació en els preus de les primes o una pujada 

important dels preus de l’energia podrien fer variar considerablement aquest resultat. 

• La instal·lació d’una xarxa de refrigeració per suplir la demanda de les oficines del barri no 

és econòmicament viable, ja que la demanda és escassa, i la inversió en màquines 

d’absorció i sistemes d’acumulació de fred és molt significativa. 

• En les decisions de disseny de la xarxa i del sistema, sovint es dóna el cas en què una 

menor eficiència energètica suposa un benefici econòmic, per exemple, analitzant el cost 

de les pèrdues tèrmiques, observem que aquestes resulten en un benefici econòmic. 

Per altra banda, es proposen les següents possibles millores: 

• El sistema de càlcul del funcionament dels diferents equips de producció no és el més 

semblant a la realitat de treball d’un sistema DHC i es podria adaptar l’algoritme per 

ajustar-lo més a un model real. 

• Un càlcul interessant seria veure a partir de quin valor de potència de cogeneració 

instal·lada el sistema deixa de ser rendible. En les opcions escollides en el nostre cas, com 

que totes es troben dins del rang d’hores de funcionament del motor acceptables, no 

observem una davallada de la rendibilitat per excés de potència instal·lada, però 

segurament aquest cas es pot donar quan el motor treballa menys de 3.000 hores. 

• També seria possible analitzar diferents propostes de modularitat, és a dir, si es més 

convenient comptar amb tres motors o amb dos per cobrir la mateixa fracció de 

producció. 

• Un opció interessant seria de considerar diferents escenaris d’inflació pels preus de 

l’energia, ja que aquest és un factor subjecte a moltes variacions i que podria fer caure la 

rendibilitat del sistema molt ràpidament. Igualment, en la consideració del temps de vida 

per al càlcul del TIR és interessant valorar si la conjuntura de tarifes per a la venda 

d’energia a la xarxa pot mantenir-se com fins al final d’aquest temps de vida considerat. 

De no mantenir-se, la rendibilitat del sistema pot deixar de ser atractiva. 
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ANNEX 1. INSTAL·LACIONS DHC  A ESPANYA 

A.1.1  INSTAL·LACIONS EN FASE DE PROJECTE  
 

Taula 72: Instal·lacions en fase de projecte o planificació. Els colors senyalen la comunitat autònoma on es troben: Catalunya en vermell, Euskadi en verd, Madrid en gris, Andalusia en 

groc, Castilla-León en marró, Navarra en rosa, Illes Balears en blau i Zaragoza en blanc. 

  Fase 
Any estimat de 

posada en marxa 
P calor (MWt) P fred (MWt) 

Producció calor 
(MWh/year) 

Producció fred    
(MWh/year) 

Projecte A Construcció 2011 51 64 59.423 54.421 

Projecte B Planificació 2014 5 11 4.000 16.900 

Projecte C Planificació 2015 8 1 8.414 517 

Projecte D Projecte 2013 15 40 13.600 53.700 

Projecte E Planificació 2014 5 20 8.500 19.500 

Projecte F Planificació 2017 27 30 37.842 22.000 

Projecte G Planificació 2016 6 1 3.200 600 

Projecte H Planificació 2020 25 0 30.000 0 

Projecte I Construcció 2011 1 0 1.000 0 

Projecte J Planificació 2018 28 29 40.292 20.053 
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A.1.2  INSTAL·LACIONS EN OPERACIÓ  

Taula 73: Instal·lacions de DHC en operació a Espanya. Els colors senyalen la comunitat autònoma on es troben: Catalunya en vermell, Euskadi en verd, Madrid en gris, Andalusia en 

groc, Castilla-León en marró, Navarra en rosa, Illes Balears en blau i Zaragoza en blanc. 

 

 
Tipus Combustible Producció Tecnologia de 

refrigeració 

Canonades Aïllament de 

canonada 

Emmegatzematge Gestió Tipus de Client Any Menció especial 

Instal·lació 1 Biomassa Residus forestals o 

agrícoles 

Calor   Pre-aïllades 

d’acer al carbó 

Poliuretà Tanc d’aigua 

calenta 

Societat Privada Residencial 2000   

Instal·lació 2 Calor residual 

d’incineració 

Residus Sòlids 

Urbans 
Calor i Fred Absorció Pre-aïllades 

d’acer 
Poliuretà Tanc d’aigua freda Societat Privada Sector Terciari 2004 Refrigeració amb aigua 

de mar 

Instal·lació 3 Trigeneració Gas  Natural Calor i Fred Absorció Pre-aïllades 

d’acer 
Poliuretà Tanc d’aigua freda Societat Mixta Sector Terciari 2010 Sistema d’absorció amb 

gas de combustió 

Instal·lació 4 Biomassa Residus forestals o 

agrícoles 
Calor   Pre-aïllades de 

ferro 
Poliuretà Sitja de 

combustible 
Ajuntament Residencial & 

Sector Terciari 
1985 Instal·lació més antiga 

Instal·lació 5 Trigeneració Gas  Natural Calor i Fred Absorció Pre-aïllades 

d’acer 
Sense Dades Cap Societat Mixta Sector Terciari 2003 Calor residual de la 

depuració d’aigua 

Instal·lació 6 Caldera Gas  Natural Calor   Sense Dades Sense Dades Sense Dades Societat Privada Residencial 2009   

Instal·lació 7 Biomassa Residus forestals o 

agrícoles  
Calor   Pre-aïllades PEX Polietilè Sense Dades Societat Privada Residencial & 

Sector Terciari 
2010   

Instal·lació 8 Trigeneració Gas  Natural Calor i Fred Absorció Sense Dades Sense Dades Sense Dades Societat Privada Sector Terciari 2005 Alta temperatura 

d’impulsió (120ºC) 

Instal·lació 9 Caldera Gas  Natural Sense Dades Sense Dades Sense Dades Sense Dades Sense Dades Associació de 

veïns 
Residencial 1985 Instal·lació més antiga 

Instal·lació 10 Trigeneració Gas  Natural Calor i Fred Sense Dades Sense Dades Sense Dades Sense Dades Sense Dades Sector Terciari 2010 Edificis bioclimàtics 

Instal·lació 11 Biomassa Residus forestals o 

agrícoles 
Calor i Fred Absorció Sense Dades Sense Dades Sitja de 

combustible 
Societat Privada Sector Terciari 2006   

Instal·lació 12 Biomassa Residus forestals o 

agrícoles  

Calor i Fred Absorció Sense Dades Sense Dades Sense Dades Ajuntament Sector Terciari 2008   

Instal·lació 13 Biomassa Residus forestals o 

agrícoles  

Calor   Sense Dades Sense Dades Sense Dades Ajuntament Residencial 2010   

Instal·lació 14 Cogeneració Residus forestals o 

agrícoles  

Calor   Sense Dades Sense Dades Sitja de 

combustible 

Ajuntament Residencial & 

Sector Terciari 

1999   

Instal·lació 15 Trigeneració Gas  Natural Calor i Fred Absorció Sense Dades Sense Dades Sense Dades Societat Mixta Industria 2008 Circuit de refrigeració 

amb CO2 

Instal·lació 16 Trigeneració Sense Dades Sense Dades   Sense Dades Sense Dades Sense Dades Societat Privada Sector Terciari 2009   

Instal·lació 17 Trigeneració Gas  Natural Calor i Fred Absorció Pre-aïllades 

d’acer 

Poliuretà Tanc d’aigua freda Societat Mixta Sector Terciari 2008 Sistema de control amb 

fibra òptica 
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Taula 74: Dimensió de les instal·lacions en operació. El factor de càrrega i les hores equivalents de funcionament a plena càrrega s’han calculat a partir de les dades disponibles. 

 
Nombre de 

clients 
P calor 
(MWt) 

Producció de 
calor 

(MWht/year) 

Factor de 
càrrega 

(%) 

Hores 
Equivalents 

(Hores) 

P fred 
(MWt) 

Producció de 
fred 

(MWht/year) 

Factor de 
càrrega 

 (%) 

Hores 
Equivalents 

(Hores) 

Longitud 
xarxa (km) 

T impulsió 
calor (ºC) 

T retorn 
calor (ºC) 

T impulsió 
fred (ºC) 

T retorn 
fred (ºC) 

Instal·lació 1 695 5,6 6500 13 1161 0 0  - -  4,7 -   - -   - 

Instal·lació 2 53 40 15000 4 375 31 25000 9 806 13,1 90 60 5,5 14 

Instal·lació 3 - 19,1 3000 2 157 13 28000 25 2154 16,8  -  -  -  - 

Instal·lació 4 600 11,6 9660 10 833 0 0  -  - 20  -  -  -  - 

Instal·lació 5 14 5,6 8200 17 1464  - -   -  - 13,4  -  -  -  - 

Instal·lació 6 360  - -   - -   -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Instal·lació 7 13  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Instal·lació 8 4 33,6 48000 16 1429 40,2 85000 24 2114 8,3 120 80 6,5 13,5 

Instal·lació 9 2300  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Instal·lació 10 -   -  -  -  - 2,8  -  -  -  -  -  -  -  - 

Instal·lació 11  - 6  -  -  - 6  -  -  -  -  -  - 6  - 

Instal·lació 12 4 3  -  -  - 1,7  -  -  -  -  -  -  -  - 

Instal·lació 13  - 5,93  -  -  -  -  -  -  -  - 95 75  -  - 

Instal·lació 14 15 5,95  -  -  - 0  -  -  - 2,5 90 80  -  - 

Instal·lació 15  - 3,54  -  -  - 2,05  -  -  -  - 80 50 5,5 13 

Instal·lació 16  - -   -  -  - -   -  -  -  -  -  -  -  - 

Instal·lació 17  - 15  - -   - 20  - -   - -  95 -  6 -  
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ANNEX 2.  DETALLS CONSTRUCTIUS  

A.2.1  TANCAMENTS CEGS  
 

Tipus TIPOLOGIA Nom Element Gruix (m) Densitat  
ρ (kg/m3) 

Conductivitat 
λ (W/mºK) 

Calor 
específic 
(J/KgK) 

VERTICAL 
EXTERIOR FAÇANA Façana 1  

(Vivenda) 

Lluïment guix pintat 0,015 ρ<1000 0,40 1000 

Mitjanera Maó Buit Doble GF 0,070 630,000   1000 

Cámara de aire vertical no ventilada 0,040       

Espuma rígida de poliuretà (PUR) 0,030 30-60 0,028   

Morter de ciment Hidròfug 0,010 ρ>2000 1,80 1000 

1/2 peu maó perforat 60<G<80 0,125 1020,000   1000 

Morter de cal para revoco 0,020 1450<ρ<160
0 

0,80 1000 

VERTICAL 
INTERIOR 

DIVISIONS 
INTERIORS 

Divisió 
Vivenda/Zona 

comú 

Lluïment guix pintat 0,015 ρ<1000 0,40 1000 

Mitjanera Maó Buit Doble GF 0,070 630,000   1000 

Llana Mineral (MW) 0,030  0,045   

Envà Maó Buit senzill GF 0,050 670,000   1000 

Lluïment guix pintat 0,015 ρ<1000 0,40 1000 

HORIZONTAL 
INTERIOR 

FORJAT 
INTERIOR 

Forjat entre 
vivendes i local 

comercial 

Parquet de roure 0,010 450<ρ<500 0,15 1600 

Reblert Morter de ciment 0,070 ρ>2000 1,80 1000 

Espuma rígida de poliuretà (PUR) 0,050 30-60 0,028   

Forjat Unidireccional formigó 0,300 1240,000   1000 

Enfoscat de morter pintat 0,015 ρ>2000 1,80 1000 

Forjat entre 
vivendes  

Parquet de roure 0,010 450<ρ<500 0,150 1600 

Reblert Morter de ciment 0,070 ρ>2000 1,80 1000 

Forja Unidireccional formigó 0,300 1240,000   1000 

Lluïment guix pintat 0,020 ρ<1000 0,40 1000 

HORIZONTAL 
EXTERIOR COBERTA Coberta 1 

Grava 0,080       

Làmina geotèxtil 0,010       

Espuma rígida de poliuretà (PUR) 0,070       

Làmina impermeabilitzant 0,010       

Morter de cemento 0,120       

Forjat Volta i Bigueta 25+5 0,300       

Lluïment guix pintat 0,010  ρ<1000 0,40 1000 

 

A.2.2  TANCAMENTS TRANSPARENTS  
 

 

Orientació Element Tipologia U  (W/m2ºK) 

Forat Base 
Totes les 

orientacions 

Marc Metàl·lic vertical amb ruptura de pont tèrmic (U = 3.5 W/m2K) 
3,33 

Vidre Vidre Vertical Doble 4-6-4 vidre (U = 3.30 W/m2K) 
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A.2.3  PERFIL D ’OCUPACIÓ  
 

Perfil 
Ocupació 

Hores 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Planta baixa 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,5 1 1 1 1 

Planta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

Planta 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0,5 1 1 1 1 

Planta 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Planta 4 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

Planta 5 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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ANNEX 3. PERFILS HORARIS

A.3.1  PERFIL HORARI DE CALE
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ORARIS  

ERFIL HORARI DE CALEFACCIÓ EN VIVENDA 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Gener

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Febrer

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Març
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9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Abril

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Maig

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Octubre
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ORARIS DE REFRIGERACIÓ EN OFICINES
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ANNEX 4. COST DE LES SUBSTACIONS  

A.4.1  CÀLCUL DEL PREU UNITARI  
 A partir de les dades proporcionades per [2], es fa un ajust potencial per al càlcul del preu unitari 

de la substació en € per kW connectat. A la Figura 59 es mostra l’ajust potencial considerat. La fórmula que 

hi apareix és la que s’empra en el càlcul del preu unitari de cada substació. 

Figura 59: Ajust potencial per al càlcul de les substacions de connexió. 

 

 
A.4.2  COST SUBSTACIONS  

Taula 75: Cost de cadascuna de les substacions als edificis usuaris. 

Edifici P max (kW) Preu Unitari Preu Total  Edifici P max (kW) Preu Unitari Preu Total 

1.01 114 112 12.783  3.01 78 143 11.193 

1.02 114 112 12.783  3.02 138 99 13.650 

1.03 161 90 14.425  3.03 118 110 12.927 

1.04 154 92 14.197  3.04 78 143 11.193 

1.05 123 107 13.130  3.05 x 5 137 100 68.125 

1.06 144 96 13.875  3.06 x 5 137 100 68.125 

1.07 78 143 11.193  3.07 x 4 313 58 72.936 

1.08 78 143 11.193  3.08 73 150 10.920 

1.09 78 143 11.193  3.09 x 5 391 50 98.619 

1.10 78 143 11.193  3.10 x 5 137 100 68.125 

1.11 78 143 11.193  3.11 130 103 13.393 

1.12 83 138 11.415  3.12 55 180 9.873 

1.13 83 138 11.415  3.13 65 161 10.510 

1.14 83 138 11.415  3.14 149 94 14.026 

1.15 83 138 11.415  3.15 77 145 11.110 

1.16 72 150 10.892  3.16 319 58 18.355 

1.17 72 150 10.892  3.17 112 113 12.705 

1.18 72 150 10.892  3.18 73 150 10.920 

1.19 72 150 10.892  3.19 149 94 14.048 

1.20 356 54 19.076  3.20 77 145 11.125 

1.21 173 85 14.804  3.21 210 76 15.831 

1.22 1.545 21 31.982  3.22 x 3 231 71 49.152 

1.23 79 142 11.220  3.23 x 2 321 57 36.793 

1.24 148 94 14.020  3.24 313 58 18.233 

1.25 197 79 15.481  3.25 352 54 19.002 

1.26 146 95 13.950  3.26 x 4 290 61 70.957 

2.01 99 123 12.137  3.27 x 2 321 57 36.793 

2.03 192 80 15.344  3.28 72 151 10.882 

2.04 138 99 13.651  3.29 x 2 145 96 27.797 

2.05 192 80 15.349  3.30 313 58 18.233 

2.06 371 52 19.361  3.31 243 69 16.671 

2.07 81 140 11.329  3.32 x 4 289 61 70.907 

2.08 81 140 11.329  3.33 x 4 290 61 70.957 

y = 2412,3x-0,648
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2.09 81 140 11.329  3.34 121 108 13.062 

2.10 472 45 21.068  3.35 87 133 11.627 

2.11 472 45 21.068  3.36 69 156 10.685 

2.12 472 45 21.068  3.37 206 76 15.739 

2.13 472 45 21.068  Alt 1 16 406 6.345 

2.14 472 45 21.068  Alt 2 10 543 5.421 

2.15 184 82 15.136  Alt 3 10 552 5.373 

2.16 108 116 12.530  Alt 4 67 158 10.615 

2.17 177 84 14.905  Alt 5 22 327 7.136 

2.18 131 102 13.427  Esc 1 91 129 11.820 

2.19 314 58 18.256  Esc 2 62 166 10.337 

2.2 138 99 13.667  Esc 3 18 369 6.691 

2.20 246 68 16.756  Esc 4 27 282 7.738 

2.21 262 65 17.134  Poli 1 93 128 11.879 

2.22 316 58 18.299  Poli 2 99 123 12.155 

2.23 108 116 12.530  Poli 3 44 208 9.123 

2.24 133 101 13.498  Torre 1 128 104 13.292 

2.25 72 150 10.888  Torre 2 146 95 13.950 

2.26 72 150 10.890  TOTAL     1.957.079 
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ANNEX 5. COST CONSTRUCCIÓ CENTRAL  
 

De la consulta de catàlegs comercials [24][23][21][22], s’obtenen les dimensions dels equips que 

configuraran cada opció de la central de producció: 

Taula 76: Superfície emprada per cadascun dels equips i altres elements de la central. 

Llarg Ample Alt Area Total 

Motors Type6 7,3 2,5 2,8 21,9 

Motors Type4 6,4 1,8 2,2 13,8 

Motors Type3 4,5 1,7 2,3 9,2 

Calderes 3 MW 4,465 1,674 1,965 9,0 

Calderes 2,5 MW 4,415 1,574 1,865 8,3 

Calderes 1,9 MW 3,96 1,524 1,815 7,2 

Calderes 1,0 MW 4,42 1,324 1,615 7,0 

Acumulació 515 10 515 

  515 10 515 

  515 10 515 

  740 10 740 

  740 10 740 

  745 10 745 

Acumulació fred 80 10 80 

Bombeig       20 

Absorció 11,5 2,8  1,8 32 

Oficines       200 

Altres       500 

 

Així, s’obté, gràcies a l’eina de càlcul de costos de [25], els següents valors per a cada opció: 

Taula 77: Àrea construïda total de central en les diverses opcions. 

Àrea Total (m2) Cost Central (€) 

OPCIO A1 1.308 397.357 

OPCIO A1 1.293 392.929 

OPCIO A1 1.280 389.079 

OPCIO R1 1.540 467.924 

OPCIO R1 1.497 454.886 

OPCIO R1 1.490 452.696 

COOL 197 59.738 
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