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RESUM 

 

El propòsit d’aquest projecte és la realització de l’avaluació i certificació d’eficiència energètica del 
edifici Vèrtex. Aquest és un edifici d’ús principalment administratiu pertanyent a la UPC, situat dins 
del conjunt del Camus Nord. 
 
La realització d’aquesta avaluació ve deguda a la voluntat de conèixer quin rendiment energètic té el 
Vèrtex, quin és el seu estat actual, quina és l’evolució que segueix i quins punts són possibles de 
tractar per gestionar millores. 
 
La necessitat de certificació energètica dels edificis ha entrat en vigor l’1 de juny de 2013. Amb 
aquesta certificació s’aconsegueix obtenir un valor d’eficiència dins un rang comú per totes les 
edificacions. Aquest valor serà l’indicador adequat per conèixer la realitat energètica del edifici. 
 
Per dur a terme aquestes tasques d’avaluació i certificació s’han hagut de realitzar accions de presa 
de dades tant dels sistemes constructius com de les instal·lacions tèrmiques i lumíniques, i també el 
estudi del seu ús i gestió. 
 
Un cop obtingudes totes les dades necessàries s’han avaluat punt per punt i s’han processat 
mitjançant programari especialitzat, s’han obtingut resultats que ajuden a conèixer si el sistema 
requereix o no de possibles línies d’actuació per aconseguir una millor en l’eficiència de l’edifici. 
 
Després d’haver estat estudiant l’edifici durant 3 mesos, la imatge que ofereix el Vèrtex és la d’un 
edifici amb molt potencial en l’àmbit de l’estalvi de recursos degut al seu bon estat constructiu, al 
correcte manteniment dels sistemes i a la seva implicació en la gestió d’un bon mètode d’estalvi 
energètic. Mostra d’això ha sigut el reconeixement d’una evolució continuada en el consum de 
recursos ja que el Vèrtex cada any està aconseguint reduir la seva demanda respecte el període 
anterior. 
 

Tenint en compte els preus de l’energia en alça, aquesta evolució en la reducció de la demanda ha 
aconseguit que el Vèrtex en el pitjor dels casos, no generi més despeses i segueixi una línia d’estalvi 
de capital moderada. Tot i això, la inversió realitzada en la millora dels sistemes l’any 2012 ha ajudat 
a aconseguir un major potencial d’estalvi i s’ha vist una reducció bastant considerables respecte el 
2011. 
 
És per això que l’objectiu del treball ha d’incloure tot un conjunt d’actuacions per tal d’ajudar a 
reduir encara més la demanda energètica de l’edifici i aconseguir uns marges econòmics que puguin 
ser aprofitats per la millora constant. Aquest sistema és el que es proposa dins els Plans 
d’Optimització Energètica dels que ja és participant. 
 

Per tal de definir els punts a tractar, primer es realitza una diagnosi completa de l’estat actual de 
l’edifici, estudiant la seva envolupant tèrmica, el conjunt d’instal·lacions, el seu consum energètic i la 
gestió. A partir de la diagnosi realitzada es defineixen les actuacions a realitzar per tal de complir o 
millorar les condicions mínimes de la normativa actual. 
 
Seguidament, aquestes línies d’actuació passaran a ser propostes de millora donant-li un valor 
d’estalvi de recursos mitjançant les simulacions amb Calener GT i  un potencial d’estalvi econòmic 
que ajudaran a valorar l’ordre de prioritat amb el que es volen realitzar aquestes millores. 
 

 


