
ABSTRACT  
 

This final degree project got the purpose of starting the path of energy rehabilitation in the commercial 

field. The energy demand limitation is the fundamental tool to use in existent buildings and the 

sustainable construction in the new buildings. The work and the in-situ methodology analysis, the data 

collection, the informatics simulations by specialized software, etc. develop in a basic key for 

commercial buildings analysis to obtain objective data that allows to do reliable diagnosis and then, 

work in action lines that keep on in improvement proposals, always taking care of the environmental 

impact of these. 

 

The commercial centre Decathlon Ciutat Vella, object of this study, is located in a 1960’s building but 

the centre was opened in the year 2001. This is a perfect example, how our results of analyzing and 

evaluation show, of a high internal charge because of the commercial character  and the associated 

problems in the thermal envelope or the management of systems (lightening and climate). 

 

After all evaluation, we can highlight that the improve points are related with a energy demand that 

overcomes the reference one and an incorrect management of the climate and lightening systems. The 

action lines are focused basically to the reduction of the center energy demand, energy saving 

measures and the correction of unconformities in the general users comfort. 

 

The pretensions of this study, in a general and commercial field, are working on energy saving 

measures that can reduce the related emissions of CO2 of the Decathlon products, taking part of the life 

cycle of the products. 

 

This project is based on: 

 

• Previous study of the building, making sense on its  constructive typologies and updating 

all of the graphic documents, making a better refer ence of it. 

• Analysis of the energy demand, consumptions and cli mate and lightening systems. 

• Study of thermal comfort parameters through monitor izing and users interaction.  

• Establishment of actions lines focused on the energ y saving and sustainability. 

 

 

 

 

RESUM 

 

El present treball final de grau té la intenció d’iniciar  el camí de la rehabilitació energètica dins de 

l’àmbit del comerç. La limitació de la demanda energètica és l’eina fonamental a emprar en els edificis 

existents i la construcció sostenible en el cas dels nous edificis. El treball de camp, la recollida de 

dades, les simulacions amb eines informàtiques, entre altres eines, es converteixen en peces claus a 

l’hora d’analitzar els edificis comercials obtenint dades objectives que permetin fer diagnòstics fiables i 

posteriorment, treballar en unes línies d’actuació que desemboquin en propostes de millores, sempre 

tenint present l’impacte mediambiental d’aquestes. 

 

El centre comercial Decathlon Ciutat Vella, objecte d’aquest estudi, s’ubica en un edifici de l’any 1960 

però el centre en sí va ser inaugurat l’any 2001. Aquest és un clar exemple, com mostren els resultats 

obtinguts del nostres anàlisis i avaluacions, d’un centre amb molta càrrega interna degut al caràcter 

comercial i amb problemàtiques associades a l’envoltant i a la gestió dels sistemes. 

 

Després de tota l’avaluació, podem destacar que els punts de millora a treballar estan relacionats 

principalment a una demanda energètica per sobre de la de referència i una mala gestió dels sistemes 

de climatització i il·luminació. Les línies d’actuació van dirigides principalment a la reducció de la 

demanda energètica del centre, mesures d’estalvi energètic i correcció de les disconformitats en el 

confort general dels usuaris. 

 

Les pretensions d’aquest estudi són, en un àmbit més general i comercial, treballar mesures d’estalvi 

energètic que puguin reduir les emissions associades de CO2 dels productes venuts a les botigues 

Decathlon entrant dins de l’anomenat cercle de vida del producte. 

 

Aquest projecte es basa en: 

 

• Un estudi previ de l’edifici, centrant-nos en la se va tipologia constructiva i actualitzant 

tota la documentació gràfica, de tal manera que que di ben referenciada i actualitzada. 

• Anàlisis de la demanda energètica, dels consums i d els sistemes de climatització i 

il·luminació. 

• Estudi dels paràmetres de confort tèrmic mitjançant  la monitorització i la interacció amb 

els usuaris. 

• Establiment de línies d’actuació enfocades a l’esta lvi energètic i la sostenibilitat. 

 


