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A. ANNEXES. 

A.1 DADES METEOROLÒGIQUES OBSERVATORI DE “LA CULLA”. 
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A.2 TREBALL DE CAMP: AIXECAMENT DE DADES. 

A.2.1 Resum de dades de l’edificació. 

Tal i com s’ha explicat a la memòria, en el treball de cap s’han obtingut dos 

tipologies de dades clarament diferenciades. Per un costat l’aixecament de 

dades de l’edificació i dels sistemes que posseeix, referits a dades de caràcter 

“estàtic”, degudes a la no variació en el temps o per tenir una variació lenta i 

controlable (reformes en l’edifici o a les instal·lacions), i d’altra banda trobem el 

treball de monitorització i seguiment dels consums i l’ocupació de l’edifici que 

permet obtenir dades del tipus “dinàmic” amb una important variabilitat en el 

temps. 

Les dades estàtiques són producte de l’inventari realitzat en cadascuna de les 

edificacions on s’identificaren les instal·lacions i els aparells de consum 

d’energia. 

Tota la informació obtinguda ha estat processada i tabulada en uns índex que 

permeten visualitzar de manera entenedora l’edificació, els índexs són els 

següents: 

- Índexs de les edificacions: resumeixen les característiques generals de 

l’edificació, de la pell i dels sistemes que posseeix. 

- Índexs d’ús: resumeixen les característiques més rellevants del tipus i 

intensitat de l’edificació. 

- Índexs del consum energètic: relacionen les dades observades en el 

seguiment del consum amb les característiques de l’edificació i de l’ús. 

Aquests índex obtinguts han estat tabulats en una fitxa, a més a més trobem un 

petit resum de les dades dinàmiques obtingudes, els valors representats són: 

- Percentatge de superfícies i usos: permeten identificar els usos principals 

de l’edifici. 

- Consum total per usos energètics: queda reflectit la incidència de cada 

recurs energètic consumit. 

- Consum total de gas natural: resum del consum energètic de gas natural, 

podem veure els diferents usos del gas natural amb la seva incidència 

sobre cada paràmetre. 

- Relació consum/activitat: resumeix el perfil anual de consum de gas 

natural amb relació a la intensitat d’ocupació observada. 
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RESUM AIXECAMENT DE DADES. 

Superfície i usos 

 

Detall vista isomètrica 

 

TIPUS ÍNDEX VALOR 

E
D

IF
IC

A
C

IÓ
 

Superfície útil 34.201 m
2
. 

Ple/Buit 77,76% 

Factor de Forma 0,14 m
2
/m

3
. 

Pot. Inst. Hivern 4.200 kW 

Pot. Inst. Estiu 5.196 kW 

Volum 252.350 m
3
. 

Sup. De pell 68.751 m
2
 

 

Ú
S

 

Hores de servei anuals 5.280 h 

Hores usuaris/dia 8 h/dia 

Usuaris totals 230 pers. 

 

C
O

N
S

U
M

 E
N

E
R

G
È

T
IC

 

Consum total d’energia 

consumida (E/E) 
16,37 GWh 

kWh/m
2
. (E/E) 478,61 

kWh/hores de servei 

(E/E) 
3.100,15 

Consum/Pot. Inst  

(kWh / kW) (E/E) 
3.550,50 

Relació consum/pers. 

(E/E) 
71.168,78 

Consum total d’energia 

consumida (Gas) 
18,45 GWh 

kWh/m
2
. (Gas) 539,41 

Incidència calefacció 

(Gas) 
1,91% 

kWh/hores de servei 

(Gas) 
3.494,02 

Consum/Pot. Inst  

(kWh / kWh/dia) (Gas) 
94,61 

Relació consum/pers. 

(kWh/pers.) (Gas) 
80.210,47 

 

Consum Total en kWh. 

 

Consum Total de Gas Natural en kWh. 
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A.2.2 Resum de dades dinàmiques de l’edificació. 

Les dades dinàmiques de l’edificació han estat obtingudes mitjançant les lectures 

realitzades per les diferents companyies i les lectures manuals realitzades als 

comptadors instal·lats. 

- Consum de recursos energètics. 

Com ja s’ha explicat, el consum d’electricitat ha estat obtingut mitjançant 

les lectures de les diferents factures que emet la companyia elèctrica. 

Dintre del consum trobem usos de procés, d’oficines, d’enllumenat, etc.  

En el cas del consum de gas el mètode de recerca ha estat el mateix que 

l’electricitat però en aquest cas per ser un estudi més interessant s’ha fet 

un seguiment diari amb condicions de treball, de manteniment o 

d’aturada. Amb aquestes mesures i efectuades en diferents períodes de 

l’any s’han pogut obtenir dades de consum de calefacció, de procés i 

d’aigua calenta sanitària. 

- Ocupació de l’edificació. 

El seguiment s’ha realitzat mitjançant el personal inscrit a la companyia, 

mitjançant la base de dades de la que disposa l’empresa. Amb aquesta 

informació s’ha pogut representar el personal. 

- Anàlisis sobre consum i l’activitat. 

La comparació de les dades obtingudes de consum i ocupació es realitza 

mitjançant el percentatge d’ocupació que trobem durant els mesos 

d’estudi i el consum en el mateix període. 

Mes 

 

[Unitat] 

Consum 

Electricitat 

[kWh] 

Consum Gas 

Natural 

[kWh] 

 

Ocupació  

[pers.] 

Gener 1.272.989 2.531.211 251 

Febrer 1.277.457 2.356.824 251 

Març 942.294 1.202.435 226 

Abril 1.420.559 1.375.891 226 

Maig 1.527.016 1.086.033 226 

Juny 1.423.122 1.086.033 226 

Juliol 1.505.428 1.088.217 227 

Agost 782.519 440.262 227 

Setembre 1.749.972 1.196.680 227 

Octubre 1.749.972 1.575.272 228 

Novembre 1.559.767 2.370.485 228 

Desembre 1.157.725 2.139.065 228 

Taula 1 – Relació de Consum vs. Activitat  
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A.3 AVALUACIÓ DELS SISTEMES INSTAL·LATS. 

A.3.1 Sistema de calefacció. 

La generació de calor, de la planta, és realitza mitjançant 6 estufes marca 

Turbocalor model B-500 de potència calorífica 581 kW, amb un rendiment 

nominal del 80 % alimentades amb gas natural com a combustible. Disposen 

d’un cremador de tir forçat, totes elles, de 600 kW de consum elèctric. Aquestes 

estufes no funcionen amb un esquema d’esglaonament i solament es regulen 

mitjançant un control de temperatura d’entrada i sortida. 

 

Imatge 1 – Estufes edifici industrial, model B-500. 

Font: Pròpia d’empresa. 

La generació de calor, de la zona d’oficines, és realitza mitjançant 2 calderes 

marca Ygnis Ibérica model WA-650 de potència calorífica 868 kW, amb un 

rendiment nominal del 90 % alimentades amb gas natural com a combustible, a 

la mateixa vegada auto abasteixen el circuit d’aigua calenta sanitària del 

complex. Es disposa de dues calderes del mateix model, connectades en 

paral·lel, per a casos d’averies. 

El sistema és distribueix, mitjançant, a l’edifici d’oficines per un circuit d’aigua 

calenta bi-tubular de coure vist i, en la majoria dels casos, sense aïllament. Els 

emissors a nivell de cada zona corresponen a radiadors combinant fundició i 

alumini amb diferents número d’elements, depenent de cada zona tractada.  
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Imatge 2 – Sala de calderes. 

Font: Pròpia d’empresa. 

A.3.2 Control i regulació del sistema de calefacció. 

L’edifici disposa de diversos sistemes de control i regulació, pel que fa a la zona 

industrial trobem termòstats en cada unitat de calefacció que actuen directament 

sobre la unitat de calefacció per donar senyal de temperatures inferiors a la 

consigna fixada, a la zona d’oficines trobem una programació que s’activa abans 

de les jornades laborals i funciona de forma continua, tret d’interrupcions de caire 

voluntàries. L’apagada, actua de forma idèntica a l’encesa, a l’hora fixada. 

Pel que fa als sistemes individuals que trobem instal·lats a cada dependència de 

la zona d’oficines, aquest només estan controlats per cada departament podent-

se programar, activar i desactivar en les franges horàries quines es vulguin. 

També s’ha de fer ressò que no hi ha cap sistema que reguli les enceses 

d’aquests dispositius podent-se quedar encesos en franges horàries en que no hi 

hagi personal. 

A.3.3 Sistema de refrigeració. 

Pel que fa als sistemes de refrigeració, com s’ha observat en l’apartat anterior, 

trobem sistemes de refrigeració a la planta i sistemes individuals a la zona 

d’oficines.  

Pel que fa als sistemes de refrigeració de la zona productiva la demanda es 

atesa de forma individual per aparells suspesos del sostre amb la col·locació de 

6 unitats en total, del model GAV 52/12,5 amb potències nominals de 750 kW. 

A la zona d’oficines trobem aparells tipus Split o bombes de calor, de diferents 

fabricants, amb potències nominals compreses entre 2.400 – 3600 kW. 
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La gestió i control a la zona productiva s’activa de forma manual, no podent-se 

configurar depenent de les condicions de l’interior. A la zona d’oficines cada 

dependència disposa de la seva configuració individual. 
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A.4 AVALUACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA. 

A.4.1 Programa Archisun. 

Aquest software, com s’ha comentat en l’apartat 1.6, ha estat desenvolupat pel 

Grup d’Arquitectura i Energia de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de 

Barcelona, de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), en el marc del 

programa THERMIE de la Comissió Europea.  

L’entrada de dades en el programa s’ha dividit en dos grups. El primer està 

compost per dades generals (volum global de l’edifici, tipologia d’ús, i número 

d’ocupants), mentre que el segon grup està format per dades específiques 

dividits en 5 àrees: localització, ubicació, entorn, forma i interior. 

 

Imatge 3 – Archisun entrada de dades. 

Font: Archisun 3.0 

En l’àrea de localització es poden introduir dades sobre el lloc on s’ubicarà o està 

ubicat l’edifici. Entre aquestes dades figura el clima de la zona, altitud, distància 

al mar i grau de urbanització. 

Les dades climàtiques poden ser modificades si es disposa de dades 

específiques que s’aproximin de forma més detallada a la realitat de les 

condicions especificades de l’entorn en que es troba l’edifici. 
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Imatge 4 – Archisun definició de la localització. 

Font: Archisun 3.0 

En la definició de l’entorn, és possible indicar gràficament els elements que 

rodegen l’edifici, com vegetació, tanques sòlides o aigua. Amb aquesta 

informació el programa modifica les dades climàtiques de l’àrea de localització. 

En aquest apartat també s’inclouen, depenent de les estacions, les oscil·lacions 

de temperatures, la radiació del sol que incideix en l’edifici, la humitat relativa, la 

intensitat del vent i els nivells de soroll del lloc on està ubicat l’edifici. 

 

Imatge 5 – Archisun definició de l'entorn. 

Font: Archisun 3.0 
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La definició de la forma permet establir relacions entre l’edifici i el seu voltant a 

través de les proporcions, en planta i elevació. Amb aquestes dades, el 

programa realitza una assignació bàsica de les superfícies dels seus tancaments 

en diferents orientacions. 

 

Imatge 6 – Archisun definició de forma. 

Font: Archisun 3.0 

La descripció de la pell permet definir les parts de l’edifici que tenen relació amb 

el medi ambient extern, calculant els coeficients de pèrdua de calor, l’absorció de 

les radiacions solars i la infiltració de l’aire, entre d’altres paràmetres. 

 

Imatge 7 – Archisun definició de la pell. 

Font: Archisun 3.0 
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Imatge 8 – Archisun definició detallada de la pell. 

Font: Archisun 3.0 

L’interior permet definir les principals característiques internes de l’edifici que 

determinen, en part, la seva resposta tèrmica dinàmica i les corrents d’aire des 

d’unes parts fins unes altres. El programa utilitza aquestes dades per donar 

indicacions sobre el consum i la il·luminació. 

 

Imatge 9 – Archisun definició de les particions interiors. 

Font: Archisun 3.0 
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Imatge 10 – Archisun definició detallada de les particions interiors. 

Font: Archisun 3.0 

El càlcul de les càrregues internes es fa segons les equacions de transferència i 

conservació del calor, en un model de referencia que tenen en compte els 

guanys solars al interior de l’edifici, els guanys solars en tancaments opacs, la 

generació o la dissipació interior, i les transferències de l’interior directament al 

exterior (la ventilació i la transferència a través de les superfícies vidriades), així 

com l’acumulació d’energia solar directe de l’interior que es poden generar. 

 

Imatge 11 – Archisun model de càlcul. 

Font: Archisun 3.0 

Els càlculs tèrmics es porten a terme en l’espai de freqüència (Fourier). Una 

vegada què és coneixen les dades externes (temperatura, radiació, etc.), les 

característiques de l’edifici i les característiques funcionals, la temperatura 

interior i el balanç energètic s’obtenen aplicant la transformada inversa de 

Fourier. 
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Imatge 12 – Archisun resultats. 

Font: Archisun 3.0 

Els algoritmes s’utilitzen per introduir els paràmetres que intervenen en les 

equacions bàsiques, que permeten el càlcul del seu valor en cada cas, en base a 

les dades climàtiques i arquitectòniques escollides per l’usuari. 

Els resultats de demanda en Archisun s’expressen en kWh/m3 anuals pels 

diferents usos energètics de l’edifici, el programa permet simular el consum 

energètic introduint com a dada el rendiment dels equips que atendran la 

demanda. En el nostre cas, sobre l’edifici estudiat, i considerant que s’ha utilitzat 

l’eina Archisun per avaluar la demanda energètica de l’edifici, els valors 

corresponents a rendiments dels sistemes considerats han estat els establerts a 

l’annex A.3. 

El programa també informa (gràficament i numèricament) de la temperatura 

interior per cada estació de l’any i els valors més significatius de l’aïllament, 

aportacions internes, etc. 
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A.4.2 Resultats obtinguts edificació actual. 

A continuació és presenta un resum dels resultats obtinguts sobre la demanda 

energètica de l’edifici estudiat, utilitzant el software Archisun. 

Definició de l’edifici: 

 

 

Imatge 13 – Definició ubicació i entorn del complex industrial. 

Font: Resultats Archisun 3.0 

En la definició d’ubicació i entorn trobarem a la simulació un conjunt de 

paràmetres, que per a una correcta comprensió és interessant poder definir-los 

clarament: 

- T: Temperatura mitja de l’estació. Expressa la temperatura mitja interior 

resultant de les condicions de la ubicació i de l’entorn [⁰C]. 

- R: Radiació solar diària mitja de l’estació en un pla vertical a sud sense 

obstruccions (valor total diari dividit per 24h) [W/m2]. 

- V sp.: Velocitat mitja del vent de l’estació (valor total diari dividit per 24h) 

[m/s]. 
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- E: Luminància total diària mitja de l’estació en pla horitzontal (valor total 

diari dividit per 24h) [lux]. 

- Sec: Seqüència de 14 dies, dels tres tipus de dies. Tipologia A (clar), B 

(mig ennuvolat) i C (cobert), que donen com a mitjana les característiques 

mitges del clima de l’estació considerada. 

- dT: Oscil·lació mitja diària de la temperatura en l’estació, expressa la 

variació típica de la temperatura exterior produïda pels canvis de 

condicions del clima exterior [⁰C]. 

- Hrel: Humitat relativa mitja de l’estació, expressa l’estat d’humitat de l’aire 

exterior per les condicions mitges de temperatura i segons les influències 

de la ubicació i l’entorn de l’edifici [%]. 

- dV: Direcció predominant en la que bufa el vent a l’estació considerada, 

segons les condicions de la ubicació i l’entorn [⁰]. 

- L: Nivell de soroll mig de l’estació, expressa el nivell exterior de soroll 

previsible segons la ubicació de l’edifici [dBA]. 

 

 

Imatge 14 – Definició de l’edifici i de la pell. 

Font: Resultats Archisun 3.0 

Pel que fa a l’apartat de l’edifici a la simulació tindrem els següents paràmetres 

d’estudi: 
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- Gtit: Coeficient indirecte d’intercanvi tèrmic per transmissió durant el dia, 

expressa la potència energètica que passa pels tancaments opacs per a 

un grau de diferència de temperatura interior – exterior i per unitat de 

volum de l’edifici, a l’estació considerada [W/m3·⁰C]. 

- Gtd d: Coeficient directe d’intercanvi tèrmic per transmissió durant el dia, 

expressa la potència energètica que passa pels tancaments no opacs per 

a un grau de diferència de temperatura interior – exterior i per unitat de 

volum de l’edifici, en situació de no tenir col·locat l’aïllament mòbil i per a 

l’estació considerada [W/m3·⁰C]. 

- Gtd n: Coeficient directe d’intercanvi tèrmic per transmissió durant la nit, 

expressa la potència energètica que passa pels tancaments no opacs per 

a un grau de diferència de temperatura interior – exterior i per unitat de 

volum de l’edifici, en situació de no tenir col·locat l’aïllament mòbil i per a 

l’estació considerada [W/m3·⁰C]. 

- Gv: Coeficient d’intercanvi tèrmic per ventilació. Expressa, per a l’estació 

considerada, la potència energètica que representa l’entrada d’aire 

exterior substituint el de l’interior per a un grau de diferència de 

temperatura interior – exterior i per unitat de volum habitable de l’edifici 

[W/m3·⁰C]. 

- D: Aportacions internes que expressen, per a l’estació considerada, 

l’energia que es desprèn a l’interior per diferents conceptes, ja sigui pel 

metabolisme de les persones, per la llum artificial, pels electrodomèstics, 

etc. [W/m3]. 

- fsd: Factor de captació solar directa que expressa, per a l’estació 

considerada, la capacitat captadora de radiació que penetra directament 

a l’interior. Es dóna com a superfície teòrica equivalent orientada a sud, 

sense cap obstrucció i amb un factor de captació igual a 1, en m2 de 

superfície per unitat de volum de l’edifici [m2/m3]. 

- fsi: Factor de captació solar indirecta que expressa, per a l’estació 

considerada, la capacitat captadora de radiació que penetra 

indirectament (amb un cert retard) a l’interior a través dels tancaments 

opacs. Es dóna com a superfície teòrica equivalent orientada a sud, 

sense cap obstrucció i amb un factor de captació igual a 1, en m2 de 

superfície per unitat de volum de l’edifici [m2/m3] 

- fln: Factor de llum natural que expressa, per a l’estació considerada, la 

proporció, en tant per un, de superfície interior i que es pot suposar 

il·luminada amb un nivell suficient de llum natural.  

- Mi: massa tèrmica interior que expressa, per a l’estació considerada i per 

unitat de volum, la capacitat acumuladora d’energia tèrmica que conté 
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l’interior de l’edifici, pels diferents cicles de variació diaris i seqüencials en 

els que es calcula el seu comportament tèrmic [kJ/m3·⁰C]. 

- Mp: Massa tèrmica de la pell que expressa, per a l’estació considerada i 

per unitat de volum, la capacitat acumuladora d’energia tèrmica que conté 

la pell de l’edifici, pels diferents cicles de variació diaris i seqüencials en 

els que es calcula el seu comportament tèrmic [kJ/m3·⁰C]. 

 

Imatge 15 – Definició del perfil d'ús. 

Font: Resultats Archisun 3.0 

Per a comprendre d’un mode més entenedor la simulació és interessant definir 

els paràmetres que formen part d’ella, per així poder interpretar i comparar amb 

les simulacions posteriors. Els resultats es mostren amb quatre paràmetres 

principalment resumits en:  

- Ti: Temperatura interior. Expressa, per a l’estació considerada, la 

temperatura mitja interior resultant de les condicions del clima exterior i 

de les característiques tèrmiques de l’edifici [⁰C]. 

- dTi: Oscil·lació mitja diària de la temperatura interior a l’estació, expressa 

la variació típica de la temperatura interior produïda pels canvis de 

condicions del clima exterior i de les característiques de l’edifici [⁰C]. 

- Eln: Il·luminació mitja equivalent amb llum natural que es genera a 

l’interior sobre un pla horitzontal a 0,8 m del terra, com a mitjana diürna 

[lux]. 

- Li: Nivell mig de soroll interior produït per la penetració a través dels 

tancaments provinents de l’exterior considerats [dBA]. 

Un cop vist tots els paràmetres que formen part de la simulació, el següent pas 

es observar les dades i comparar-les amb la realitat.   
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Resultats de la simulació de les condicions actuals 

 

Hivern 

 

Primavera 

 

Estiu 

 

Tardor 

 

Imatge 16 – Resum gràfic de la temperatura en funció de l'estació. 

Font: Resultats Archisun 3.0  

Demanda anual de calefacció: 

4.395.000 kWh 

Demanda anual de refrigeració: 

782.500 kWh 
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A.4.3 Resultats obtinguts a l’edificació redissenyada. 

A.4.3.1 Façana. 

Un cop vista la simulació actual, per a definir les possibles millores que 

s’observen, prèviament, s’han de calcular els valors de les transmitàncies 

tèrmiques dels conjunts estudiats. Al tractar-se de solucions compostes s’han de 

valorar els diferents conjunts i identificar tots els paràmetres que intervenen. 

El càlcul de la transmitància tèrmica està basat en el procediment que explica el 

Codi Tècnic de l’Edificació en el Document d’Ajuda al Document Bàsic de 

l’apartat del DB – HE, el DA DB – HE/1. Al punt dos trobem el càlcul dels 

paràmetres característics de la pell on descriu pas a pas els diferents passos a 

seguir per una correcta obtenció de la transmitància tèrmica. 

Aquest càlcul s’aplica a la part dels tancaments opacs de tots els tancaments en 

contacte amb l’aire exterior tals com murs de façana, cobertes i terres en 

contacte amb l’aire exterior. 

La transmitància tèrmica U [W/m2·K] ve donada per la següent expressió: 

    
 

  
 (1) 

Sent, 

- Rt la resistència tèrmica total del component constructiu [m2·K/W]. 

La resistència tèrmica total d’un component construït per capes tèrmicament 

homogènies es calcula mitjançant l’expressió: 

                (2) 

Representant,  

- Ri les resistències tèrmiques de cada capa definides segons l’expressió 

(3)[m2·K/W]. 

- Rsi i Rse les resistències tèrmiques superficials corresponents a l’aire 

interior i exterior respectivament, preses de la taula d’acord a la posició 

del tancament, direcció del flux de calor i de la situació de l’edifici 

[m2·K/W]. 

La resistència tèrmica d’una capa tèrmicament homogènia ve definida per 

l’expressió: 
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 (3) 

Essent,  

- e l’espessor de la capa [m]. 

- λ la conductivitat tèrmica de disseny del material del que està compost la 

capa. 

Aleshores a la taula resum podem veure totes les dades obtingudes entre l’estat 

actual i els diferents escenaris de millora. 

Solució adoptada: 

Façana 
Rsi Rse 

R Cambra 

d’aire 
R element 

R Xapa 

aux. 
R Mur R total U 

Actual 0,10 0,04 - - - - - - 0,43 0,600 1,6667 

Metàl·lic simple          

(0,6 mm) 
0,10 0,04 0,18 0,087 - - 0,43 0,867 1,1534 

Panell Sandwich        

(60 mm) 
0,10 0,04 0,18 2,326 - - 0,43 3,106 0,3220 

Panell Sandwich i 

xapa metàl·lica  

0,10 

0,10 

0,04 

0,04 

0,18 

0,18 

2,326 

2,326 

- - 

0,087 

0,43 

0,43 

3,106 

3,193 

0,3220
1 

0,3132
2
 

Taula 2 – Taula resum de transmitàncies tèrmique: façanes. 

Com podem apreciar, s’observa una millora respecte el paràmetre de la 

transmitància tèrmica. Inicialment amb les condicions de partida tenim un valor 

de 1,6667 [W/m2·K]. Avaluant les solucions aportades trobem diferents valors de 

transmitància tèrmica, en el primer cas xapa metàl·lica simple ens dona un valor 

de 1,1534 [W/m2·K] i pel segon i tercer cas tenim valors pel paràmetre al voltant 

de 0,3 [W/m2·K]. La transmitància tèrmica és emprada en construcció per 

calcular les pèrdues o guanys de calor a través de la pell. Com menor sigui el 

seu valor, millor és el comportament de l’aïllant tèrmic. 

Els resultats obtinguts tenen una certa coherència degut a que l’estat actual 

s’observa un valor de transmitància molt elevat degut a que no disposa 

d’aïllament, ja sigui, tant a l’exterior com a l’interior. En canvi, en el segon cas 

estudiat, tant sols tenim una cambra d’aire no ventilada de 5 cm, que correspon a 

la separació de l’estructura auxiliar que permet la subjecció dels panells evitant 

així petites interaccions amb elements de les façanes. Per últim tenim els panells 

                                                
1
 Transmitància tèrmica en façanes orientades a Nord i Est. 

2
 Transmitància tèrmica en façanes orientades a Sud i Oest. 
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Sandwich que subjectats a l’estructura auxiliar i formant una cambra d’aire entre 

l’estructura actual i la proposada fan un coeficient de transmitància molt més 

significatiu que els altres paràmetres presentats a la taula anterior (Taula 2). Tal i 

com s’ha comentat anteriorment per a millorar l’estat final, s’ha decidit estudiar 

amb la col·locació de xapa metàl·lica (Imatge 18) sobre façanes sud i oest, 

evitant així l’excedent de radiació que reben els panells. 

Aleshores, un cop definits els diferents coeficients de transmitàncies tèrmiques 

per a les diferents situacions introduirem tota la informació i avaluarem cas a cas 

amb el programa de simulació, les dades recopilades mostraran la millora de la 

transmitància que s’observa. Un cop avaluat energèticament s’haurà d’avaluar 

econòmicament per veure un òptim entre millora tècnica i econòmica. 

Als apartats que és descriuen a continuació tant sols es mostraran aquells 

paràmetres que han estat modificats respecta la simulació anterior, tot el que fa 

referència a ubicació, forma i entorn romandrà amb les mateixes dades.  
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Per a la primera proposta de millora, xapa metàl·lica simple de gruix 0,6 mm, 

obtenim els següents resultats: 

 

 

Imatge 17 – Definició de la pell de l’edifici: Xapa simple de 0,6 mm. 

Font: Resultats Archisun 3.0  
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Resultats simulació: instal·lació de xapa metàl·lica simple 0,6 mm. 

 

Hivern 

 

Primavera 

 

Estiu 

 

Tardor 

 

Imatge 18 – Resum gràfic de la temperatura en funció de l'estació: Xapa metàl·lica 
simple de 0,6 mm. 

Font: Resultats Archisun 3.0 

Demanda anual de calefacció: 

3.300.000 kWh 

Demanda anual de refrigeració: 

827.500 kWh 
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Per que fa a la segona proposta de millora, panell Sandwich de gruix 60 mm i 

aïllament tèrmic, obtenim els següents resultats: 

 

 

Imatge 19 – Definició de la pell de l’edifici: Panell Sandwich de 60 mm. 

Font: Resultats Archisun 3.0 

  



“Estudi de la millora de les condicions de confort d’un complex industrial” 

Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa 

 Pàgina – 37  

 

Resultats simulació: instal·lació de panell Sandwich de 60 mm. 

 

Hivern 

 

Primavera 

 

Estiu 

 

Tardor 

 

Imatge 20 – Resum gràfic de la temperatura en funció de l'estació: Panell Sandwich 
de 60 mm. 

Font: Resultats Archisun 3.0 

Demanda anual de calefacció: 

2.057.000 kWh 

Demanda anual de refrigeració: 

782.500 kWh 
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Per que fa a la tercera proposta de millora, panell Sandwich de gruix 60 mm amb 

aïllament tèrmic i xapa metàl·lica col·locada sobre les façanes sud i oest, 

obtenim els següents resultats: 

 

 

Imatge 21 – Definició de la pell de l’edifici: Panell Sandwich de 60 mm amb xapa metàl·lica. 

Font: Resultats Archisun 3.0 

  



“Estudi de la millora de les condicions de confort d’un complex industrial” 

Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa 

 Pàgina – 39  

 

Resultats simulació: instal·lació de panell Sandwich i xapa metàl·lica. 

 

Hivern 

 

Primavera 

 

Estiu 

 

Tardor 

 

Imatge 22 – Resum gràfic de la temperatura en funció de l'estació: Panell Sandwich de 
60 mm amb xapa metàl·lica segons façana. 

Font: Resultats Archisun 3.0 

Demanda anual de calefacció: 

1.815.000 kWh 

Demanda anual de refrigeració: 

620.000 kWh 
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A.4.3.2 Coberta. 

Un cop vista la part referent a la façana, és moment de realitzar la simulació de 

la coberta, per a definir les possibles millores que s’observen, prèviament, s’han 

de calcular els valors de les transmitàncies tèrmiques. Al tractar-se de solucions 

compostes s’han de valorar els diferents conjunts i identificar tots els paràmetres 

que intervenen. 

Les vidrieres poden considerar-se com un dels elements més dèbils des del punt 

de vista d’aïllament tèrmic, permeten grans fuites de calor en règim d’hivern i un 

excés d’aportacions solars en règims d’estiu que son necessàries compensar 

amb grans despeses energètiques, ja sigui en calefacció o en refrigeració, a fi de 

mantenir els nivells de confort adequats. 

Les prestacions tèrmiques estaran limitades pels materials empleats com pel seu 

estat de conservació. El mal estat dels marcs i la presencia de ranures que 

comprometen de tal forma la permeabilitat han de compensar-se mitjançant 

consums energètics addicionals per evitar la pèrdua de confort. Aquests 

consums addicionals porten, inevitablement, majors emissions de CO2 i un 

augment de la factura energètica. 

La transmitància tèrmica del conjunt format per vidre i marc por calcular-se amb 

exactitud segons la norma UNE – EN ISO 10077 considerant tots els efectes 

perimetrals, però a efectes pràctics, poden considerar-se que és directament 

proporcional a les propietats dels materials i a la participació dels marcs i vidres 

en el conjunt. Així en el CTE es proposa el càlcul amb la fórmula: 

    (    )                 (4) 

Essent,  

- UH,v la transmitància tèrmica de la part semitransparent [W/m2·K]. 

- UH,v la transmitància tèrmica del marc de la finestra [W/m2·K]. 

- FM la fracció del buit ocupada pel marc. 

Degut a la major participació de l’envitrallament en la finestra, els guanys 

produïts en la transmitància tèrmica del vidre tenen major repercussió que 

aquells assolits en el guany de la transmitància tèrmica del marc. La Taula 3 

presenta els valors de transmitància tèrmica global calculats per un 30% d’àrea 

ocupada pel marc i un 70% de superfície envitrallada. 
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Solució adoptada: Coberta (Vidre i Marc)                   

70 % Vidre – 30 % Marc. 

Transmitància tèrmica del 

conjunt, U [W/m
2
·K] 

Solució Actual :  5,7 

Vidre Monolític  5,7 

Marc metàl·lic sense RPT 5,7 

Proposta: 3,5 

Doble Vidre + Cambra d’Aire (4-6-4 mm) 4,0 

Marc metàl·lic amb RPT 3,3 

Taula 3 – Taula resum de transmitàncies tèrmiques: vidres i marcs. 

Pel que fa a la coberta de fibrociment s’ha escollit la rehabilitació mitjançant 

escuma de poliuretà projectada a l’exterior, ha estat una decisió pensada també 

per evitar les múltiples fuites d’aigua que es troben a l’interior en èpoques de 

pluja. Amb aquesta solució adapta l’escuma amb la placa de fibrociment que 

rematada, com mostra la Imatge 19. Finalment, tota la superfície fins el canaló 

acaba sent una superfície continua i impermeable.  

Segons la Taula 3 i Taula 4, podem veure els diferents factors de transmitància 

per separats i del conjunt seleccionat.  

Solució adoptada: Coberta 
Transmitància tèrmica del 

conjunt, U [W/m
2
·K] 

Solució Actual: Fibrociment 5,56 

Proposta: Fibrociment + PUR  0,63 

Taula 4 – Taula resum de transmitàncies tèrmiques: coberta. 

Un cop obtinguts els paràmetres corresponents s’ha de calcular la transmitància 

del conjunt de la coberta formada per les actuacions proposades i per l’estat 

actual, al tractar-se de solucions compostes s’ha d’utilitzar les fórmules (1)(2)(3) 

dels apartats anteriors. Aleshores obtenim que: 

Solució adoptada: Conjunt Coberta 
Transmitància tèrmica 

del conjunt, U [W/m
2
·K] 

Solució Actual:  

Fibrociment, vidre monolític i marc metàl·lic sense RPT  
1,5031 

Proposta: 

Fibrociment, PUR, doble vidre monolític, cambra d’aire i 

marc metàl·lic amb RPT 

0,4581 

Taula 5 – Taula resum de transmitàncies tèrmiques: Conjunt coberta. 
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Com podem apreciar a la Taula 5, la millora de la transmitància tèrmica amb les 

solucions proposades milloren substancialment el comportament de l’edificació. 

A continuació és simularà la simulació amb els valors de les transmitàncies 

corresponents per veure aquesta millora reflectida en les condicions de confort 

de l’habitacle. 

Per que fa a la segona proposta de millora, coberta amb escuma de poliuretà 

projectada, vitralls amb doble, vidre cambra d’aire i marc metàl·lic amb RPT, 

obtenim els següents resultats: 

 

 

Imatge 23 – Definició de la pell de l’edifici: Coberta. 

Font: Resultats Archisun 3.0 
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Resultats simulació: aplicació de PUR, Doble vidre amb cambra 

d’aire i perfil metàl·lic amb RPT. 

 

Hivern 

 

Primavera 

 

Estiu 

 

Tardor 

 

Imatge 24 – Resum gràfic de la temperatura en funció de l'estació: Coberta 

Font: Resultats Archisun 3.0 

Demanda anual de calefacció: 

2.712.500 kWh 

Demanda anual de refrigeració: 

777.500 kWh 
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A.4.3.3 Combinacions optimitzades. 

Un cop vist pas a pas els diferents estudis amb les solucions proposades a 

continuació s’adjunten dues combinacions amb els elements proposats 

anteriorment que fan que les solucions siguin el més optimitzades possibles. 

La primera solució està composta per: 

Solució adoptada: Combinació optimitzada A.1 
Transmitància tèrmica 

del conjunt, U [W/m
2
·K] 

Proposta Façana:  

Panell Sandwich (60 mm)  
0,3220 

Proposta Coberta: 

Fibrociment, PUR, doble vidre monolític, cambra d’aire i 

marc metàl·lic amb RPT 

0,4581 

Taula 6 – Proposta optimitzada A.1. 

La segona solució està composta per: 

Solució adoptada: Combinació optimitzada A.2 
Transmitància tèrmica 

del conjunt, U [W/m
2
·K] 

Proposta Façana:  

Panell Sandwich (60 mm) sobre totes les façanes i xapa 

metàl·lica sobre façanes sud i oest. 

0,3220
3 

0,3132
4
 

Proposta Coberta: 

Fibrociment, PUR, doble vidre monolític, cambra d’aire i 

marc metàl·lic amb RPT 

0,4581 

Taula 7 – Proposta optimitzada A.2. 

Amb les dades recopilades dels apartats anteriors son introduïdes correctament 

a les façanes i coberta i les simulacions que es mostren a continuació mostren 

els resultats obtinguts: 

 

  

                                                
3
 Transmitància tèrmica en façanes orientades a Nord i Est. 

4
 Transmitància tèrmica en façanes orientades a Sud i Oest. 
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Resultats simulació: Combinació A.1 

 

Hivern 

 

Primavera 

 

Estiu 

 

Tardor 

 

Imatge 25 – Resum gràfic de la temperatura en funció de l'estació: Solució 
combinada A.1 

Font: Resultats Archisun 3.0 

Demanda anual de calefacció: 

1.377.500 kWh 

Demanda anual de refrigeració: 

775.000 kWh 
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Resultats simulació: Combinació A.2 

 

Hivern 

 

Primavera 

 

Estiu 

 

Tardor 

 

Imatge 26 – Resum gràfic de la temperatura en funció de l'estació: Solució 
combinada A.2 

Font: Resultats Archisun 3.0 

Demanda anual de calefacció: 

1.250.000 kWh 

Demanda anual de refrigeració: 

530.000 kWh 
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A.4.3.4 Re-disseny estructural. 

A la vista dels resultats la optimització més ideal pensem que recau sobre una 

remodelació de l’estructura, eliminant les plaques de fibrociment que durant tants 

anys han causat problemes degudes a les inclemències meteorològiques. 

És destacable fer ressò que la solució proposada a la millora de la coberta, degut 

a que l’actuació s’ha de realitzar per l’exterior és obvi que el cost econòmic, tal i 

com es descriu en l’apartat de l’estudi econòmic és molt elevat. Un bon punt 

d’estalvi està en el re-disseny de la coberta amb una nova construcció aprofitant 

la llum entre pilars existents i donant pas a un nou concepte de coberta de cara a 

una millor llum natural i comportament tèrmic. A l’actualitat l’acer és un candidat 

òptim de cara a una ràpida execució i ajust a les condicions actuals de pilars i 

lluernes. 

En l’apartat de la valoració econòmica s’ha estudiat l’opció d’una nova 

construcció metàl·lica amb estructura d’acer autoportant que iguala les 

condicions de la solució proposada anteriorment e inclús millora l’estat proposat i 

de bon tros l’estat actual.  

El disseny de la nova coberta seria tal i com es mostra a les imatges de 

continuació: 
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Planta: 

 

Imatge 27 – Vista en planta, re-disseny. 

Font: Google SketchUp 

Alçat 

 

Imatge 28 – Vista alçat, re-disseny. 

Font: Google SketchUp 

Perfil esquerra 

 

Imatge 29 – Vista perfil esquerra, re-disseny. 

 Font: Google SketchUp 
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Perfil dret 

 

Imatge 30 – Vista perfil dret, re-disseny. 

Font: Google SketchUp 

Posterior  

 

Imatge 31 – Vista posterior, re-disseny. 

Font: Google SketchUp 

Isomètric 

 

Imatge 32 – Vista isomètrica, re-disseny. 

Font: Google SketchUp 
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A.5 AVALUACIÓ DEL CONFORT TÈRMIC. 

Per tenir idea sobre el grau de tensió tèrmica a que està exposat una persona, 

es pot optar per l’índex de sobrecàrrega calòric (ISC). Aquest índex va ser 

desenvolupat per Belding y Hatch en 1955, a la Universitat de Oittsburgh, 

anomenat Heat Stress Index (HSI). 

El mètode és basa en el càlcul de la magnitud que es troben en els intercanvis 

tèrmics entre la persona i l’ambient mitjançant tres mecanismes fonamentals a 

través dels quals te lloc dit intercanvi tèrmic: convecció, radiació i evaporació. A 

més a més, de la producció de calor metabòlica generada per l’activitat. 

El ISC expressa la relació entre l’evaporació requerida per assolir l’equilibri 

tèrmic i l’evaporació màxima possible en l’ambient seleccionat. L’expressió del 

càlcul del ISC correspon: 

      
    
    

     (5) 

A continuació podem veure l’escala de valoració del ISC: 

 

Imatge 33 – Escala de valoració del ISC. 

Font: Spring V3.0. 

A continuació s’estableix una classificació de les implicacions fisiològiques e 

higièniques per exposicions de 8 hores: 

- -20 ≤ ISC ≤ -10: Sobrecàrrega per fred. 

- ISC = 0: No hi ha sobrecàrrega tèrmica. 

- 10 < ISC < 30: Sobrecàrrega calòrica que oscil·la entre suau i moderada. 

- 40 < ISC < 60: Sobrecàrrega calòrica servera.  

- 70 < ISC < 90: Sobrecàrrega calòrica molt severa. 
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- ISC = 100: Sobrecàrrega calòrica màxima permissible. 

- ISC > 100: Condicions crítiques per sobrecàrrega calòrica. 

Aleshores un cop tenim la tabulació necessària, a continuació s’expressa una 

taula resum amb les dades del clima interior i dels diferents paràmetres en funció 

de l’estació de l’any representada: 

Estació: HIVERN PRIMAVERA ESTIU TARDOR 

Metabolisme 100 W/m
2
 100 W/m

2
 100 W/m

2
 100 W/m

2
 

Text 6,9 ⁰C 15,6 ⁰C 25,4 ⁰C 17,6 ⁰C 

Aïllament  1,00 clo 0,60 clo 0,50 clo 0,60 clo 

Hrel 68% 59% 62% 72% 

Solució: 
Tint 

[⁰C] 

ISC 

[%] 

Tint 

[⁰C] 

ISC 

[%] 

Tint 

[⁰C] 

ISC 

[%] 

Tint 

[⁰C] 

ISC 

[%] 

Condicions 

Actuals 
10,1 -14,36 19,6 17,76 29,8 74,47 21,2 33,08 

F.1 9,6 -14,97 19,1 16,82 29,4 72,17 20,6 31,49 

F.2 11,8 -12,28 21,4 21,33 31,5 85,78 22,9 38,02 

F.3 11,9 -12,15 21,4 21,33 31,6 86,53 23,0 38,33 

C.1 11,3 -12,90 20,8 20,10 31,0 82,16 22,3 36,19 

A.1 11,0 -13,27 20,5 19,50 30,7 80,12 22,1 35,60 

A.2 11,0 -13,27 20,5 19,50 30,7 80,12 22,1 35,60 

Taula 8 – Càlcul de l'índex de sobrecàrrega calòrica (ISC). 
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A.6 ESTUDI ECONÒMIC. 

En el present annex es pretenen reflectir totes les dades obtingudes en el procés 

d’estudi per obtenir la viabilitat econòmica del projecte. Per això, s’ha realitzat un 

estudi sobre la viabilitat econòmica del projecte tenint en compte el temps de 

recuperació de la inversió (Pay-Back), el Valor Actual Net (VAN), la Taxa Interna 

de Rendibilitat (TIR) i el benefici mitjà que es podria assolir a través de les seves 

implementacions o actuacions. 

Els paràmetres d’estudi depenen dels costos en despeses i beneficis obtinguts. 

És per això, que s’ha de realitzar un estudi previ d’aquests. Les instal·lacions 

s’han dimensionat per una vida útil de 15 anys, recordant que estan exposades a 

les condicions climatològiques externes i requereixen un cert manteniment, amb 

un increment dels costos de manteniment d’un 5 %. Per al present estudi s’ha 

tingut en compte una taxa d’interès del 5% anual per l’actualització del VAN. 

Aquesta taxa d’interès està basada en les dades que mostra el banc de dades 

del Sistema d’Anàlisis de Balanços Ibèrics (SABI). Aquest banc de dades conté 

informació financera i comptable d’empreses espanyoles. Segons les dades que 

dona el sistema s’ha observat el tipus d’interès dels últims anys escollint la opció 

més desfavorable dels últims anys per a poder fer un estudi de viabilitat el més 

acurat possible. 

A continuació podem veure els diferents paràmetres avaluats: 

Taxa de Retorn de la Inversió (TIR): 

Ve donada pel tipus de descompte o actualització que fa el VAN = 0. 

Valor Actual Net (VAN): 

          ∑
  

(   ) 

 

   

 (6) 

On :  

- Ct representa els fluxos de caixa en cada període t.. 

- C0 és el valor de la inversió inicial. 

- n nombre de períodes considerats. 

- k anomenat d o TIR és el tipus d’interès. 

Pay-Back: 

                       (        )   
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Els diferents balanços representats és mostren a continuació: 

Solució F.1.NORMAL: Col·locació de xapa metàl·lica simple 

 

Increment Anual GN 3% 

Increment Anual E/E 3% 

Increment Anual Mant. 5% 

 

Condicions Actuals 4.510.841 815.000 kWh 

Solució F.1 3.300.000 827.500 kWh 

Estalvi 1.210.841 -12.500 kWh 

 

Any 

Ingressos       Despeses   

Estalvi 
estimat en 
consum de 
calefacció 

Estalvi 
estimat en 
consum de 
refrigeració 

Estalvi en 
calefacció 

Estalvi en 
refrigeració 

Inversió 
inicial 

Costos de 
manteniment 

kWh kWh € € € € 

0 0 0 0,00 € 0,00 € -229.797,32 €   

1 1.210.841 -12.500 48.082,15 € -1.451,88 €   -3.000,00 € 

2 1.210.841 -12.500 50.005,43 € -1.509,95 €   -3.150,00 € 

3 1.210.841 -12.500 52.005,65 € -1.570,35 €   -3.307,50 € 

4 1.210.841 -12.500 54.085,87 € -1.633,16 €   -3.472,88 € 

5 1.210.841 -12.500 56.249,31 € -1.698,49 €   -3.646,52 € 

6 1.210.841 -12.500 58.499,28 € -1.766,43 €   -3.828,84 € 

7 1.210.841 -12.500 60.839,25 € -1.837,09 €   -4.020,29 € 

8 1.210.841 -12.500 63.272,82 € -1.910,57 €   -4.221,30 € 

9 1.210.841 -12.500 65.803,74 € -1.986,99 €   -4.432,37 € 

10 1.210.841 -12.500 68.435,89 € -2.066,47 €   -4.653,98 € 

11 1.210.841 -12.500 71.173,32 € -2.149,13 €   -4.886,68 € 

12 1.210.841 -12.500 74.020,25 € -2.235,10 €   -5.131,02 € 

13 1.210.841 -12.500 76.981,06 € -2.324,50 €   -5.387,57 € 

14 1.210.841 -12.500 80.060,31 € -2.417,48 €   -5.656,95 € 

15 1.210.841 -12.500 83.262,72 € -2.514,18 €   -5.939,79 € 

Taula 9 – Marge brut de la solució F.1.N. 

VAN € 350.863,94 € 

Balanç mitjà € 57.931,30 € 

Pay Back any 3,97 

TIR % 20% 

Taula 10 – Resultats solució F.1.N amb una taxa d'interès del 5%.  
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Solució F.2.NORMAL: Col·locació de panell Sandwich 

 

Increment Anual GN 3% 

Increment Anual E/E 3% 

Increment Anual Mant. 5% 

 

Condicions Actuals 4.510.841 815.000 kWh 

Solució F.2 2.057.000 782.500 kWh 

Estalvi 2.453.841 32.500 kWh 

 

Any 

Ingressos       Despeses   

Estalvi 
estimat en 
consum de 
calefacció 

Estalvi 
estimat en 
consum de 
refrigeració 

Estalvi en 
calefacció 

Estalvi en 
refrigeració 

Inversió 
inicial 

Costos de 
manteniment 

kWh kWh € € € € 

0 0 0 0,00 € 0,00 € -298.460,77 €   

1 2.453.841 32.500 97.441,31 € 3.774,88 €   -3.000,00 € 

2 2.453.841 32.500 101.338,97 € 3.925,88 €   -3.150,00 € 

3 2.453.841 32.500 105.392,53 € 4.082,91 €   -3.307,50 € 

4 2.453.841 32.500 109.608,23 € 4.246,23 €   -3.472,88 € 

5 2.453.841 32.500 113.992,56 € 4.416,08 €   -3.646,52 € 

6 2.453.841 32.500 118.552,26 € 4.592,72 €   -3.828,84 € 

7 2.453.841 32.500 123.294,35 € 4.776,43 €   -4.020,29 € 

8 2.453.841 32.500 128.226,12 € 4.967,49 €   -4.221,30 € 

9 2.453.841 32.500 133.355,17 € 5.166,19 €   -4.432,37 € 

10 2.453.841 32.500 138.689,37 € 5.372,83 €   -4.653,98 € 

11 2.453.841 32.500 144.236,95 € 5.587,75 €   -4.886,68 € 

12 2.453.841 32.500 150.006,43 € 5.811,26 €   -5.131,02 € 

13 2.453.841 32.500 156.006,68 € 6.043,71 €   -5.387,57 € 

14 2.453.841 32.500 162.246,95 € 6.285,45 €   -5.656,95 € 

15 2.453.841 32.500 168.736,83 € 6.536,87 €   -5.939,79 € 

Taula 11 – Marge brut de la solució F.2.N. 

VAN € 1.012.098,31 € 

Balanç mitjà € 130.798,38 € 

Pay Back any 2,28 

TIR % 35% 

Taula 12 – Resultats solució F.2.N amb una taxa d'interès del 5%. 
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Solució F.3.NORMAL: Col·locació de panell Sandwich amb xapa metàl·lica 

 

Increment Anual GN 3% 

Increment Anual E/E 3% 

Increment Anual Mant. 5% 

 

Condicions Actuals 4.510.841 815.000 kWh 

Solució F.3 1.815.000 620.000 kWh 

Estalvi 2.695.841 195.000 kWh 

 

Any 

Ingressos       Despeses   

Estalvi 
estimat en 
consum de 
calefacció 

Estalvi 
estimat en 
consum de 
refrigeració 

Estalvi en 
calefacció 

Estalvi en 
refrigeració 

Inversió 
inicial 

Costos de 
manteniment 

kWh kWh € € € € 

0 0 0 0,00 € 0,00 € -391.997,29 €   

1 2.695.841 195.000 107.051,06 € 22.649,29 €   -3.000,00 € 

2 2.695.841 195.000 111.333,11 € 23.555,26 €   -3.150,00 € 

3 2.695.841 195.000 115.786,43 € 24.497,47 €   -3.307,50 € 

4 2.695.841 195.000 120.417,89 € 25.477,37 €   -3.472,88 € 

5 2.695.841 195.000 125.234,60 € 26.496,46 €   -3.646,52 € 

6 2.695.841 195.000 130.243,99 € 27.556,32 €   -3.828,84 € 

7 2.695.841 195.000 135.453,75 € 28.658,57 €   -4.020,29 € 

8 2.695.841 195.000 140.871,90 € 29.804,92 €   -4.221,30 € 

9 2.695.841 195.000 146.506,77 € 30.997,11 €   -4.432,37 € 

10 2.695.841 195.000 152.367,05 € 32.237,00 €   -4.653,98 € 

11 2.695.841 195.000 158.461,73 € 33.526,48 €   -4.886,68 € 

12 2.695.841 195.000 164.800,20 € 34.867,54 €   -5.131,02 € 

13 2.695.841 195.000 171.392,20 € 36.262,24 €   -5.387,57 € 

14 2.695.841 195.000 178.247,89 € 37.712,73 €   -5.656,95 € 

15 2.695.841 195.000 185.377,81 € 39.221,24 €   -5.939,79 € 

Taula 13 – Marge brut de la solució F.3.N. 

VAN € 1.299.438,76 € 

Balanç mitjà € 168.822,04 € 

Pay Back any 2,32 

TIR % 34% 

Taula 14 – Resultats solució F.3.N amb una taxa d'interès del 5%. 

  



“Estudi de la millora de les condicions de confort d’un complex industrial” 

Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa 

 Pàgina – 56  

 

Solució C.1.NORMAL: Col·locació de PUR sobre coberta i tancaments de 

RPT i doble vidre amb cambra d’aire 

 

Increment Anual GN 3% 

Increment Anual E/E 3% 

Increment Anual Mant. 5% 

 

Condicions Actuals 4.510.841 815.000 kWh 

Solució C.1 2.712.500 777.500 kWh 

Estalvi 1.798.341 37.500 kWh 

 

Any 

Ingressos       Despeses   

Estalvi 
estimat en 
consum de 
calefacció 

Estalvi 
estimat en 
consum de 
refrigeració 

Estalvi en 
calefacció 

Estalvi en 
refrigeració 

Inversió 
inicial 

Costos de 
manteniment 

kWh kWh € € € € 

0 0 0 0,00 € 0,00 € -780.285,28 €   

1 1.798.341 37.500 71.411,60 € 4.355,63 €   -3.000,00 € 

2 1.798.341 37.500 74.268,06 € 4.529,86 €   -3.150,00 € 

3 1.798.341 37.500 77.238,79 € 4.711,05 €   -3.307,50 € 

4 1.798.341 37.500 80.328,34 € 4.899,49 €   -3.472,88 € 

5 1.798.341 37.500 83.541,47 € 5.095,47 €   -3.646,52 € 

6 1.798.341 37.500 86.883,13 € 5.299,29 €   -3.828,84 € 

7 1.798.341 37.500 90.358,46 € 5.511,26 €   -4.020,29 € 

8 1.798.341 37.500 93.972,79 € 5.731,71 €   -4.221,30 € 

9 1.798.341 37.500 97.731,71 € 5.960,98 €   -4.432,37 € 

10 1.798.341 37.500 101.640,97 € 6.199,42 €   -4.653,98 € 

11 1.798.341 37.500 105.706,61 € 6.447,40 €   -4.886,68 € 

12 1.798.341 37.500 109.934,88 € 6.705,30 €   -5.131,02 € 

13 1.798.341 37.500 114.332,27 € 6.973,51 €   -5.387,57 € 

14 1.798.341 37.500 118.905,56 € 7.252,45 €   -5.656,95 € 

15 1.798.341 37.500 123.661,79 € 7.542,55 €   -5.939,79 € 

Taula 15 – Marge brut de la solució C.1.N. 

VAN € 189.982,01 € 

Balanç mitjà € 96.826,41 € 

Pay Back any 8,06 

TIR % 7% 

Taula 16 – Resultats solució C.1.N amb una taxa d'interès del 5%. 

  



“Estudi de la millora de les condicions de confort d’un complex industrial” 

Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa 

 Pàgina – 57  

 

Solució A.1.NORMAL: Façanes amb tancaments de panell Sandwich i 

col·locació de PUR sobre coberta i tancaments de RPT i doble vidre amb 

cambra d’aire 

 

Increment Anual GN 3% 

Increment Anual E/E 3% 

Increment Anual Mant. 5% 

 

Condicions Actuals 4.510.841 815.000 kWh 

Solució A.1 1.377.500 775.000 kWh 

Estalvi 3.133.341 40.000 kWh 

 

Any 

Ingressos       Despeses   

Estalvi 
estimat en 
consum de 
calefacció 

Estalvi 
estimat en 
consum de 
refrigeració 

Estalvi en 
calefacció 

Estalvi en 
refrigeració 

Inversió  
inicial 

Costos de 
manteniment 

kWh kWh € € € € 

0 0 0 0,00 € 0,00 € -1.078.746,05 €   

1 3.133.341 40.000 124.424,06 € 4.646,01 €   -6.000,00 € 

2 3.133.341 40.000 129.401,03 € 4.831,85 €   -6.300,00 € 

3 3.133.341 40.000 134.577,07 € 5.025,12 €   -6.615,00 € 

4 3.133.341 40.000 139.960,15 € 5.226,13 €   -6.945,75 € 

5 3.133.341 40.000 145.558,56 € 5.435,17 €   -7.293,04 € 

6 3.133.341 40.000 151.380,90 € 5.652,58 €   -7.657,69 € 

7 3.133.341 40.000 157.436,13 € 5.878,68 €   -8.040,57 € 

8 3.133.341 40.000 163.733,58 € 6.113,83 €   -8.442,60 € 

9 3.133.341 40.000 170.282,92 € 6.358,38 €   -8.864,73 € 

10 3.133.341 40.000 177.094,24 € 6.612,72 €   -9.307,97 € 

11 3.133.341 40.000 184.178,01 € 6.877,23 €   -9.773,37 € 

12 3.133.341 40.000 191.545,13 € 7.152,31 €   -10.262,04 € 

13 3.133.341 40.000 199.206,93 € 7.438,41 €   -10.775,14 € 

14 3.133.341 40.000 207.175,21 € 7.735,94 €   -11.313,89 € 

15 3.133.341 40.000 215.462,22 € 8.045,38 €   -11.879,59 € 

Taula 17 – Marge brut de la solució A.1.N. 

VAN € 561.405,03 € 

Balanç mitjà € 163.664,97 € 

Pay Back any 6,59 

TIR % 10% 

Taula 18 – Resultats solució A.1.N amb una taxa d'interès del 5%. 

  



“Estudi de la millora de les condicions de confort d’un complex industrial” 

Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa 

 Pàgina – 58  

 

Solució A.2. NORMAL: Façanes amb tancaments de panell Sandwich i 

xapa sobre façanes Sud i Oest amb col·locació de PUR sobre coberta i 

tancaments de RPT i doble vidre amb cambra d’aire 

 

Increment Anual GN 3% 

Increment Anual E/E 3% 

Increment Anual Mant. 5% 

 

Condicions Actuals 4.510.841 815.000 kWh 

Solució A.2 1.250.000 530.000 kWh 

Estalvi 3.260.841 285.000 kWh 

 

Any 

Ingressos       Despeses   

Estalvi 
estimat en 
consum de 
calefacció 

Estalvi 
estimat en 
consum de 
refrigeració 

Estalvi en 
calefacció 

Estalvi en 
refrigeració 

Inversió  
inicial 

Costos de 
manteniment 

kWh kWh € € € € 

0 0 0 0,00 € 0,00 € -1.172.282,57 €   

1 3.260.841 285.000 129.487,05 € 33.102,80 €   -7.500,00 € 

2 3.260.841 285.000 134.666,53 € 34.426,92 €   -7.875,00 € 

3 3.260.841 285.000 140.053,19 € 35.803,99 €   -8.268,75 € 

4 3.260.841 285.000 145.655,32 € 37.236,15 €   -8.682,19 € 

5 3.260.841 285.000 151.481,54 € 38.725,60 €   -9.116,30 € 

6 3.260.841 285.000 157.540,80 € 40.274,62 €   -9.572,11 € 

7 3.260.841 285.000 163.842,43 € 41.885,61 €   -10.050,72 € 

8 3.260.841 285.000 170.396,13 € 43.561,03 €   -10.553,25 € 

9 3.260.841 285.000 177.211,97 € 45.303,47 €   -11.080,92 € 

10 3.260.841 285.000 184.300,45 € 47.115,61 €   -11.634,96 € 

11 3.260.841 285.000 191.672,47 € 49.000,23 €   -12.216,71 € 

12 3.260.841 285.000 199.339,37 € 50.960,24 €   -12.827,55 € 

13 3.260.841 285.000 207.312,94 € 52.998,65 €   -13.468,92 € 

14 3.260.841 285.000 215.605,46 € 55.118,60 €   -14.142,37 € 

15 3.260.841 285.000 224.229,68 € 57.323,34 €   -14.849,49 € 

Taula 19 – Marge brut de la solució A.2.N. 

VAN € 894.651,00 € 

Balanç mitjà € 206.252,86 € 

Pay Back any 5,68 

TIR % 14% 

Taula 20 – Resultats solució A.2.N amb una taxa d'interès del 5%. 

  



“Estudi de la millora de les condicions de confort d’un complex industrial” 

Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa 

 Pàgina – 59  

 

A.6.1 Anàlisis de sensibilitat. 

Amb la incertesa del futur aquests estudis són interessants per veure les 

distintes variacions i corroborar la viabilitat i els períodes de retorn, així com els 

beneficis i el nou TIR. 

A.6.1.1 Estudi econòmic per a previsions favorables. 

En aquest estudi s’ha considerat que l’increment de les tarifes de compra 

d’electricitat i gas natural augmenten a un 4% i que els costos de manteniment 

evidencien una reducció, passant a un 6%. A la mateixa vegada la taxa 

d’actualització passa a ser d’un 3%. 

En aquest cas obtenim: 

  



“Estudi de la millora de les condicions de confort d’un complex industrial” 

Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa 

 Pàgina – 60  

 

Solució F.1.FAVORABLE: Col·locació de xapa metàl·lica simple 

 

Increment Anual GN 4% 

Increment Anual E/E 4% 

Increment Anual Mant. 6% 

 

Condicions Actuals 4.510.841 815.000 kWh 

Solució F.1 3.300.000 827.500 kWh 

Estalvi 1.210.841 -12.500 kWh 

 

Any 

Ingressos       Despeses   

Estalvi 
estimat en 
consum de 
calefacció 

Estalvi 
estimat en 
consum de 
refrigeració 

Estalvi en 
calefacció 

Estalvi en 
refrigeració 

Inversió 
inicial 

Costos de 
manteniment 

kWh kWh € € € € 

0 0 0 0,00 € 0,00 € -229.797,32 €   

1 1.210.841 -12.500 48.548,96 € -1.465,97 €   -3.000,00 € 

2 1.210.841 -12.500 50.490,92 € -1.524,61 €   -3.180,00 € 

3 1.210.841 -12.500 52.510,56 € -1.585,60 €   -3.370,80 € 

4 1.210.841 -12.500 54.610,98 € -1.649,02 €   -3.573,05 € 

5 1.210.841 -12.500 56.795,42 € -1.714,98 €   -3.787,43 € 

6 1.210.841 -12.500 59.067,24 € -1.783,58 €   -4.014,68 € 

7 1.210.841 -12.500 61.429,93 € -1.854,92 €   -4.255,56 € 

8 1.210.841 -12.500 63.887,12 € -1.929,12 €   -4.510,89 € 

9 1.210.841 -12.500 66.442,61 € -2.006,29 €   -4.781,54 € 

10 1.210.841 -12.500 69.100,31 € -2.086,54 €   -5.068,44 € 

11 1.210.841 -12.500 71.864,32 € -2.170,00 €   -5.372,54 € 

12 1.210.841 -12.500 74.738,90 € -2.256,80 €   -5.694,90 € 

13 1.210.841 -12.500 77.728,45 € -2.347,07 €   -6.036,59 € 

14 1.210.841 -12.500 80.837,59 € -2.440,95 €   -6.398,78 € 

15 1.210.841 -12.500 84.071,09 € -2.538,59 €   -6.782,71 € 

Taula 21 – Marge brut de la solució F.1.F. 

VAN € 450.669,40 € 

Balanç mitjà € 58.196,16 € 

Pay Back any 3,95 

TIR % 20% 

Taula 22 – Resultats solució F.2.F amb una taxa d'interès del 3%. 

  



“Estudi de la millora de les condicions de confort d’un complex industrial” 

Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa 

 Pàgina – 61  

 

Solució F.2.FAVORABLE: Col·locació de panell Sandwich 

 

Increment Anual GN 4% 

Increment Anual E/E 4% 

Increment Anual Mant. 6% 

 

Condicions Actuals 4.510.841 815.000 kWh 

Solució F.2 2.057.000 782.500 kWh 

Estalvi 2.453.841 32.500 kWh 

 

Any 

Ingressos       Despeses   

Estalvi 
estimat en 
consum de 
calefacció 

Estalvi 
estimat en 
consum de 
refrigeració 

Estalvi en 
calefacció 

Estalvi en 
refrigeració 

Inversió 
inicial 

Costos de 
manteniment 

kWh kWh € € € € 

0 0 0 0,00 € 0,00 € -298.460,77 €   

1 2.453.841 32.500 98.387,35 € 3.811,53 €   -3.000,00 € 

2 2.453.841 32.500 102.322,84 € 3.963,99 €   -3.180,00 € 

3 2.453.841 32.500 106.415,75 € 4.122,55 €   -3.370,80 € 

4 2.453.841 32.500 110.672,38 € 4.287,45 €   -3.573,05 € 

5 2.453.841 32.500 115.099,28 € 4.458,95 €   -3.787,43 € 

6 2.453.841 32.500 119.703,25 € 4.637,31 €   -4.014,68 € 

7 2.453.841 32.500 124.491,38 € 4.822,80 €   -4.255,56 € 

8 2.453.841 32.500 129.471,04 € 5.015,71 €   -4.510,89 € 

9 2.453.841 32.500 134.649,88 € 5.216,34 €   -4.781,54 € 

10 2.453.841 32.500 140.035,87 € 5.425,00 €   -5.068,44 € 

11 2.453.841 32.500 145.637,31 € 5.642,00 €   -5.372,54 € 

12 2.453.841 32.500 151.462,80 € 5.867,68 €   -5.694,90 € 

13 2.453.841 32.500 157.521,31 € 6.102,38 €   -6.036,59 € 

14 2.453.841 32.500 163.822,17 € 6.346,48 €   -6.398,78 € 

15 2.453.841 32.500 170.375,05 € 6.600,34 €   -6.782,71 € 

Taula 23 – Marge brut de la solució F.2.F. 

VAN € 1.241.577,39 € 

Balanç mitjà € 131.770,68 € 

Pay Back any 2,27 

TIR % 36% 

Taula 24 – Resultats solució F.2.F amb una taxa d'interès del 3%. 

  



“Estudi de la millora de les condicions de confort d’un complex industrial” 

Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa 

 Pàgina – 62  

 

Solució F.3.FAVORABLE: Col·locació de panell Sandwich amb xapa 

metàl·lica 

 

Increment Anual GN 4% 

Increment Anual E/E 4% 

Increment Anual Mant. 6% 

 

Condicions Actuals 4.510.841 815.000 kWh 

Solució F.3 1.815.000 620.000 kWh 

Estalvi 2.695.841 195.000 kWh 

 

Any 

Ingressos       Despeses   

Estalvi 
estimat en 
consum de 
calefacció 

Estalvi 
estimat en 
consum de 
refrigeració 

Estalvi en 
calefacció 

Estalvi en 
refrigeració 

Inversió 
inicial 

Costos de 
manteniment 

kWh kWh € € € € 

0 0 0 0,00 € 0,00 € -391.997,29 €   

1 2.695.841 195.000 108.090,40 € 22.869,18 €   -3.000,00 € 

2 2.695.841 195.000 112.414,01 € 23.783,95 €   -3.180,00 € 

3 2.695.841 195.000 116.910,57 € 24.735,31 €   -3.370,80 € 

4 2.695.841 195.000 121.586,99 € 25.724,72 €   -3.573,05 € 

5 2.695.841 195.000 126.450,47 € 26.753,71 €   -3.787,43 € 

6 2.695.841 195.000 131.508,49 € 27.823,86 €   -4.014,68 € 

7 2.695.841 195.000 136.768,83 € 28.936,81 €   -4.255,56 € 

8 2.695.841 195.000 142.239,59 € 30.094,28 €   -4.510,89 € 

9 2.695.841 195.000 147.929,17 € 31.298,05 €   -4.781,54 € 

10 2.695.841 195.000 153.846,34 € 32.549,98 €   -5.068,44 € 

11 2.695.841 195.000 160.000,19 € 33.851,98 €   -5.372,54 € 

12 2.695.841 195.000 166.400,20 € 35.206,06 €   -5.694,90 € 

13 2.695.841 195.000 173.056,21 € 36.614,30 €   -6.036,59 € 

14 2.695.841 195.000 179.978,45 € 38.078,87 €   -6.398,78 € 

15 2.695.841 195.000 187.177,59 € 39.602,02 €   -6.782,71 € 

Taula 25 – Marge brut de la solució F.3.F. 

VAN € 1.596.584,43 € 

Balanç mitjà € 170.163,51 € 

Pay Back any 2,30 

TIR % 35% 

Taula 26 – Resultats solució F.3.F amb una taxa d'interès del 3%. 

  



“Estudi de la millora de les condicions de confort d’un complex industrial” 

Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa 

 Pàgina – 63  

 

Solució C.1.FAVORABLE: Col·locació de PUR sobre coberta i tancaments 

de RPT i doble vidre amb cambra d’aire 

 

Increment Anual GN 4% 

Increment Anual E/E 4% 

Increment Anual Mant. 6% 

 

Condicions Actuals 4.510.841 815.000 kWh 

Solució C.1 2.712.500 777.500 kWh 

Estalvi 1.798.341 37.500 kWh 

 

Any 

Ingressos       Despeses   

Estalvi 
estimat en 
consum de 
calefacció 

Estalvi 
estimat en 
consum de 
refrigeració 

Estalvi en 
calefacció 

Estalvi en 
refrigeració 

Inversió 
inicial 

Costos de 
manteniment 

kWh kWh € € € € 

0 0 0 0,00 € 0,00 € -780.285,28 €   

1 1.798.341 37.500 72.104,92 € 4.397,92 €   -3.000,00 € 

2 1.798.341 37.500 74.989,11 € 4.573,84 €   -3.180,00 € 

3 1.798.341 37.500 77.988,68 € 4.756,79 €   -3.370,80 € 

4 1.798.341 37.500 81.108,22 € 4.947,06 €   -3.573,05 € 

5 1.798.341 37.500 84.352,55 € 5.144,94 €   -3.787,43 € 

6 1.798.341 37.500 87.726,66 € 5.350,74 €   -4.014,68 € 

7 1.798.341 37.500 91.235,72 € 5.564,77 €   -4.255,56 € 

8 1.798.341 37.500 94.885,15 € 5.787,36 €   -4.510,89 € 

9 1.798.341 37.500 98.680,56 € 6.018,86 €   -4.781,54 € 

10 1.798.341 37.500 102.627,78 € 6.259,61 €   -5.068,44 € 

11 1.798.341 37.500 106.732,89 € 6.510,00 €   -5.372,54 € 

12 1.798.341 37.500 111.002,21 € 6.770,40 €   -5.694,90 € 

13 1.798.341 37.500 115.442,29 € 7.041,21 €   -6.036,59 € 

14 1.798.341 37.500 120.059,99 € 7.322,86 €   -6.398,78 € 

15 1.798.341 37.500 124.862,39 € 7.615,77 €   -6.782,71 € 

Taula 27 – Marge brut de la solució C.1.F. 

VAN € 359.004,86 € 

Balanç mitjà € 97.468,89 € 

Pay Back any 8,01 

TIR % 8% 

Taula 28 – Resultats solució C.1.F amb una taxa d'interès del 3%. 

  



“Estudi de la millora de les condicions de confort d’un complex industrial” 

Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa 

 Pàgina – 64  

 

Solució A.1.FAVORABLE: Façanes amb tancaments de panell Sandwich i 

col·locació de PUR sobre coberta i tancaments de RPT i doble vidre amb 

cambra d’aire 

 

Increment Anual GN 4% 

Increment Anual E/E 4% 

Increment Anual Mant. 6% 

 

Condicions Actuals 4.510.841 815.000 kWh 

Solució A.1 1.377.500 775.000 kWh 

Estalvi 3.133.341 40.000 kWh 

 

Any 

Ingressos       Despeses   

Estalvi 
estimat en 
consum de 
calefacció 

Estalvi 
estimat en 
consum de 
refrigeració 

Estalvi en 
calefacció 

Estalvi en 
refrigeració 

Inversió  
inicial 

Costos de 
manteniment 

kWh kWh € € € € 

0 0 0 0,00 € 0,00 € -1.078.746,05 €   

1 3.133.341 40.000 125.632,06 € 4.691,11 €   -6.000,00 € 

2 3.133.341 40.000 130.657,35 € 4.878,76 €   -6.360,00 € 

3 3.133.341 40.000 135.883,64 € 5.073,91 €   -6.741,60 € 

4 3.133.341 40.000 141.318,99 € 5.276,87 €   -7.146,10 € 

5 3.133.341 40.000 146.971,75 € 5.487,94 €   -7.574,86 € 

6 3.133.341 40.000 152.850,61 € 5.707,46 €   -8.029,35 € 

7 3.133.341 40.000 158.964,64 € 5.935,76 €   -8.511,11 € 

8 3.133.341 40.000 165.323,23 € 6.173,19 €   -9.021,78 € 

9 3.133.341 40.000 171.936,15 € 6.420,11 €   -9.563,09 € 

10 3.133.341 40.000 178.813,60 € 6.676,92 €   -10.136,87 € 

11 3.133.341 40.000 185.966,14 € 6.944,00 €   -10.745,09 € 

12 3.133.341 40.000 193.404,79 € 7.221,75 €   -11.389,79 € 

13 3.133.341 40.000 201.140,98 € 7.510,63 €   -12.073,18 € 

14 3.133.341 40.000 209.186,62 € 7.811,05 €   -12.797,57 € 

15 3.133.341 40.000 217.554,09 € 8.123,49 €   -13.565,42 € 

Taula 29 – Marge brut de la solució A.1.F. 

VAN € 198.679,20 € 

Balanç mitjà € 123.070,07 € 

Pay Back any 8,77 

TIR % 7% 

Taula 30 – Resultats solució A.1.F amb una taxa d'interès del 3%. 

  



“Estudi de la millora de les condicions de confort d’un complex industrial” 

Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa 

 Pàgina – 65  

 

Solució A.2. FAVORABLE: Façanes amb tancaments de panell Sandwich i 

xapa sobre façanes Sud i Oest amb col·locació de PUR sobre coberta i 

tancaments de RPT i doble vidre amb cambra d’aire 

 

Increment Anual GN 4% 

Increment Anual E/E 4% 

Increment Anual Mant. 6% 

 

Condicions Actuals 4.510.841 815.000 kWh 

Solució A.2 1.250.000 530.000 kWh 

Estalvi 3.260.841 285.000 kWh 

 

Any 

Ingressos       Despeses   

Estalvi 
estimat en 
consum de 
calefacció 

Estalvi 
estimat en 
consum de 
refrigeració 

Estalvi en 
calefacció 

Estalvi en 
refrigeració 

Inversió 
 inicial 

Costos de 
manteniment 

kWh kWh € € € € 

0 0 0 0,00 € 0,00 € -1.172.282,57 €   

1 3.260.841 285.000 130.744,21 € 33.424,19 €   -7.500,00 € 

2 3.260.841 285.000 135.973,98 € 34.761,16 €   -7.950,00 € 

3 3.260.841 285.000 141.412,93 € 36.151,60 €   -8.427,00 € 

4 3.260.841 285.000 147.069,45 € 37.597,67 €   -8.932,62 € 

5 3.260.841 285.000 152.952,23 € 39.101,57 €   -9.468,58 € 

6 3.260.841 285.000 159.070,32 € 40.665,64 €   -10.036,69 € 

7 3.260.841 285.000 165.433,13 € 42.292,26 €   -10.638,89 € 

8 3.260.841 285.000 172.050,46 € 43.983,95 €   -11.277,23 € 

9 3.260.841 285.000 178.932,48 € 45.743,31 €   -11.953,86 € 

10 3.260.841 285.000 186.089,77 € 47.573,04 €   -12.671,09 € 

11 3.260.841 285.000 193.533,37 € 49.475,97 €   -13.431,36 € 

12 3.260.841 285.000 201.274,70 € 51.455,00 €   -14.237,24 € 

13 3.260.841 285.000 209.325,69 € 53.513,20 €   -15.091,47 € 

14 3.260.841 285.000 217.698,72 € 55.653,73 €   -15.996,96 € 

15 3.260.841 285.000 226.406,66 € 57.879,88 €   -16.956,78 € 

Taula 31 – Marge brut de la solució A.2.F. 

VAN € 1.253.475,34 € 

Balanç mitjà € 207.511,37 € 

Pay Back any 5,65 

TIR % 15% 

Taula 32 – Resultats solució A.2.F amb una taxa d'interès del 3%. 
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A.6.1.2 Estudi econòmic per a previsions desfavorables. 

En aquest estudi s’ha considerat un escenari més pessimista. Situació que 

donaria lloc a la disminució de les tarifes de compra d’electricitat i de gas natural 

passant d’un 3% a un 2% i que els costos de manteniment són d’un 3%. A la 

mateixa vegada la taxa d’actualització passa a ser d’un 10%. 

En aquest cas obtenim: 
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Solució F.1.DESFAVORABLE: Col·locació de xapa metàl·lica simple 

 

Increment Anual GN 2% 

Increment Anual E/E 2% 

Increment Anual Mant. 3% 

 

Condicions Actuals 4.510.841 815.000 kWh 

Solució F.1 3.300.000 827.500 kWh 

Estalvi 1.210.841 -12.500 kWh 

 

Any 

Ingressos       Despeses   

Estalvi 
estimat en 
consum de 
calefacció 

Estalvi 
estimat en 
consum de 
refrigeració 

Estalvi en 
calefacció 

Estalvi en 
refrigeració 

Inversió 
inicial 

Costos de 
manteniment 

kWh kWh € € € € 

0 0 0 0,00 € 0,00 € -229.797,32 €   

1 1.210.841 -12.500 47.615,33 € -1.437,78 €   -3.000,00 € 

2 1.210.841 -12.500 49.519,94 € -1.495,29 €   -3.090,00 € 

3 1.210.841 -12.500 51.500,74 € -1.555,10 €   -3.182,70 € 

4 1.210.841 -12.500 53.560,77 € -1.617,31 €   -3.278,18 € 

5 1.210.841 -12.500 55.703,20 € -1.682,00 €   -3.376,53 € 

6 1.210.841 -12.500 57.931,33 € -1.749,28 €   -3.477,82 € 

7 1.210.841 -12.500 60.248,58 € -1.819,25 €   -3.582,16 € 

8 1.210.841 -12.500 62.658,52 € -1.892,02 €   -3.689,62 € 

9 1.210.841 -12.500 65.164,86 € -1.967,70 €   -3.800,31 € 

10 1.210.841 -12.500 67.771,46 € -2.046,41 €   -3.914,32 € 

11 1.210.841 -12.500 70.482,32 € -2.128,27 €   -4.031,75 € 

12 1.210.841 -12.500 73.301,61 € -2.213,40 €   -4.152,70 € 

13 1.210.841 -12.500 76.233,67 € -2.301,93 €   -4.277,28 € 

14 1.210.841 -12.500 79.283,02 € -2.394,01 €   -4.405,60 € 

15 1.210.841 -12.500 82.454,34 € -2.489,77 €   -4.537,77 € 

Taula 33 – Marge brut de la solució F.1.D. 

VAN € 181.145,57 € 

Balanç mitjà € 57.922,89 € 

Pay Back any 3,97 

TIR % 19% 

Taula 34 – Resultats solució F.1.D amb una taxa d'interès del 10%. 
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Solució F.2.DESFAVORABLE: Col·locació de panell Sandwich 

 

Increment Anual GN 2% 

Increment Anual E/E 2% 

Increment Anual Mant. 3% 

 

Condicions Actuals 4.510.841 815.000 kWh 

Solució F.2 2.057.000 782.500 kWh 

Estalvi 2.453.841 32.500 kWh 

 

Any 

Ingressos       Despeses   

Estalvi 
estimat en 
consum de 
calefacció 

Estalvi 
estimat en 
consum de 
refrigeració 

Estalvi en 
calefacció 

Estalvi en 
refrigeració 

Inversió 
inicial 

Costos de 
manteniment 

kWh kWh € € € € 

0 0 0 0,00 € 0,00 € -298.460,77 €   

1 2.453.841 32.500 96.495,28 € 3.738,23 €   -3.000,00 € 

2 2.453.841 32.500 100.355,09 € 3.887,76 €   -3.090,00 € 

3 2.453.841 32.500 104.369,30 € 4.043,27 €   -3.182,70 € 

4 2.453.841 32.500 108.544,07 € 4.205,00 €   -3.278,18 € 

5 2.453.841 32.500 112.885,83 € 4.373,20 €   -3.376,53 € 

6 2.453.841 32.500 117.401,27 € 4.548,13 €   -3.477,82 € 

7 2.453.841 32.500 122.097,32 € 4.730,06 €   -3.582,16 € 

8 2.453.841 32.500 126.981,21 € 4.919,26 €   -3.689,62 € 

9 2.453.841 32.500 132.060,46 € 5.116,03 €   -3.800,31 € 

10 2.453.841 32.500 137.342,88 € 5.320,67 €   -3.914,32 € 

11 2.453.841 32.500 142.836,59 € 5.533,50 €   -4.031,75 € 

12 2.453.841 32.500 148.550,05 € 5.754,84 €   -4.152,70 € 

13 2.453.841 32.500 154.492,06 € 5.985,03 €   -4.277,28 € 

14 2.453.841 32.500 160.671,74 € 6.224,43 €   -4.405,60 € 

15 2.453.841 32.500 167.098,61 € 6.473,41 €   -4.537,77 € 

Taula 35 – Marge brut de la solució F.2.D. 

VAN € 624.994,36 € 

Balanç mitjà € 130.082,52 € 

Pay Back any 2,29 

TIR % 33% 

Taula 36 – Resultats solució F.2.D amb una taxa d'interès del 10%. 
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Solució F.3.DESFAVORABLE: Col·locació de panell Sandwich amb xapa 

metàl·lica 

 

Increment Anual GN 2% 

Increment Anual E/E 2% 

Increment Anual Mant. 3% 

 

Condicions Actuals 4.510.841 815.000 kWh 

Solució F.3 1.815.000 620.000 kWh 

Estalvi 2.695.841 195.000 kWh 

 

Any 

Ingressos       Despeses   

Estalvi 
estimat en 
consum de 
calefacció 

Estalvi 
estimat en 
consum de 
refrigeració 

Estalvi en 
calefacció 

Estalvi en 
refrigeració 

Inversió 
inicial 

Costos de 
manteniment 

kWh kWh € € € € 

0 0 0 0,00 € 0,00 € -391.997,29 €   

1 2.695.841 195.000 106.011,73 € 22.429,39 €   -3.000,00 € 

2 2.695.841 195.000 110.252,20 € 23.326,57 €   -3.090,00 € 

3 2.695.841 195.000 114.662,29 € 24.259,63 €   -3.182,70 € 

4 2.695.841 195.000 119.248,78 € 25.230,01 €   -3.278,18 € 

5 2.695.841 195.000 124.018,73 € 26.239,21 €   -3.376,53 € 

6 2.695.841 195.000 128.979,48 € 27.288,78 €   -3.477,82 € 

7 2.695.841 195.000 134.138,66 € 28.380,33 €   -3.582,16 € 

8 2.695.841 195.000 139.504,21 € 29.515,55 €   -3.689,62 € 

9 2.695.841 195.000 145.084,38 € 30.696,17 €   -3.800,31 € 

10 2.695.841 195.000 150.887,75 € 31.924,02 €   -3.914,32 € 

11 2.695.841 195.000 156.923,26 € 33.200,98 €   -4.031,75 € 

12 2.695.841 195.000 163.200,19 € 34.529,02 €   -4.152,70 € 

13 2.695.841 195.000 169.728,20 € 35.910,18 €   -4.277,28 € 

14 2.695.841 195.000 176.517,33 € 37.346,58 €   -4.405,60 € 

15 2.695.841 195.000 183.578,02 € 38.840,45 €   -4.537,77 € 

Taula 37 – Marge brut de la solució F.3.D. 

VAN € 798.898,16 € 

Balanç mitjà € 167.737,02 € 

Pay Back any 2,34 

TIR % 32% 

Taula 38 – Resultats solució F.3.D amb una taxa d'interès del 10%. 
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Solució C.1.DESFAVORABLE: Col·locació de PUR sobre coberta i 

tancaments de RPT i doble vidre amb cambra d’aire 

 

Increment Anual GN 2% 

Increment Anual E/E 2% 

Increment Anual Mant. 3% 

 

Condicions Actuals 4.510.841 815.000 kWh 

Solució C.1 2.712.500 777.500 kWh 

Estalvi 1.798.341 37.500 kWh 

 

Any 

Ingressos       Despeses   

Estalvi 
estimat en 
consum de 
calefacció 

Estalvi 
estimat en 
consum de 
refrigeració 

Estalvi en 
calefacció 

Estalvi en 
refrigeració 

Inversió 
inicial 

Costos de 
manteniment 

kWh kWh € € € € 

0 0 0 0,00 € 0,00 € -780.285,28 €   

1 1.798.341 37.500 70.718,28 € 4.313,34 €   -3.000,00 € 

2 1.798.341 37.500 73.547,01 € 4.485,88 €   -3.090,00 € 

3 1.798.341 37.500 76.488,90 € 4.665,31 €   -3.182,70 € 

4 1.798.341 37.500 79.548,45 € 4.851,93 €   -3.278,18 € 

5 1.798.341 37.500 82.730,39 € 5.046,00 €   -3.376,53 € 

6 1.798.341 37.500 86.039,60 € 5.247,84 €   -3.477,82 € 

7 1.798.341 37.500 89.481,19 € 5.457,76 €   -3.582,16 € 

8 1.798.341 37.500 93.060,44 € 5.676,07 €   -3.689,62 € 

9 1.798.341 37.500 96.782,85 € 5.903,11 €   -3.800,31 € 

10 1.798.341 37.500 100.654,17 € 6.139,23 €   -3.914,32 € 

11 1.798.341 37.500 104.680,33 € 6.384,80 €   -4.031,75 € 

12 1.798.341 37.500 108.867,55 € 6.640,20 €   -4.152,70 € 

13 1.798.341 37.500 113.222,25 € 6.905,80 €   -4.277,28 € 

14 1.798.341 37.500 117.751,14 € 7.182,04 €   -4.405,60 € 

15 1.798.341 37.500 122.461,19 € 7.469,32 €   -4.537,77 € 

Taula 39 – Marge brut de la solució C.1.D. 

VAN € -95.772,79 € 

Balanç mitjà € 96.440,38 € 

Pay Back any 8,09 

TIR % 7% 

Taula 40 – Resultats solució C.1.D amb una taxa d'interès del 10%. 
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Solució A.1.DESFAVORABLE: Façanes amb tancaments de panell 

Sandwich i col·locació de PUR sobre coberta i tancaments de RPT i doble 

vidre amb cambra d’aire 

 

Increment Anual GN 2% 

Increment Anual E/E 2% 

Increment Anual Mant. 3% 

 

Condicions Actuals 4.510.841 815.000 kWh 

Solució A.1 1.377.500 775.000 kWh 

Estalvi 3.133.341 40.000 kWh 

 

Any 

Ingressos       Despeses   

Estalvi 
estimat en 
consum de 
calefacció 

Estalvi 
estimat en 
consum de 
refrigeració 

Estalvi en 
calefacció 

Estalvi en 
refrigeració 

Inversió  
inicial 

Costos de 
manteniment 

kWh kWh € € € € 

0 0 0 0,00 € 0,00 € -1.078.746,05 €   

1 3.133.341 40.000 123.216,06 € 4.600,90 €   -6.000,00 € 

2 3.133.341 40.000 128.144,70 € 4.784,94 €   -6.180,00 € 

3 3.133.341 40.000 133.270,49 € 4.976,33 €   -6.365,40 € 

4 3.133.341 40.000 138.601,31 € 5.175,39 €   -6.556,36 € 

5 3.133.341 40.000 144.145,37 € 5.382,40 €   -6.753,05 € 

6 3.133.341 40.000 149.911,18 € 5.597,70 €   -6.955,64 € 

7 3.133.341 40.000 155.907,63 € 5.821,61 €   -7.164,31 € 

8 3.133.341 40.000 162.143,93 € 6.054,47 €   -7.379,24 € 

9 3.133.341 40.000 168.629,69 € 6.296,65 €   -7.600,62 € 

10 3.133.341 40.000 175.374,88 € 6.548,52 €   -7.828,64 € 

11 3.133.341 40.000 182.389,87 € 6.810,46 €   -8.063,50 € 

12 3.133.341 40.000 189.685,47 € 7.082,88 €   -8.305,40 € 

13 3.133.341 40.000 197.272,89 € 7.366,19 €   -8.554,57 € 

14 3.133.341 40.000 205.163,80 € 7.660,84 €   -8.811,20 € 

15 3.133.341 40.000 213.370,35 € 7.967,27 €   -9.075,54 € 

Taula 41 – Marge brut de la solució A.1.D. 

VAN € 79.358,71 € 

Balanç mitjà € 163.184,05 € 

Pay Back any 6,61 

TIR % 10% 

Taula 42 – Resultats solució A.1.D amb una taxa d'interès del 10%. 
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Solució A.2.DESFAVORABLE: Façanes amb tancaments de panell 

Sandwich i xapa sobre façanes Sud i Oest amb col·locació de PUR sobre 

coberta i tancaments de RPT i doble vidre amb cambra d’aire 

 

Increment Anual GN 2% 

Increment Anual E/E 2% 

Increment Anual Mant. 3% 

 

Condicions Actuals 4.510.841 815.000 kWh 

Solució A.2 1.250.000 530.000 kWh 

Estalvi 3.260.841 285.000 kWh 

 

Any 

Ingressos       Despeses   

Estalvi 
estimat en 
consum de 
calefacció 

Estalvi 
estimat en 
consum de 
refrigeració 

Estalvi en 
calefacció 

Estalvi en 
refrigeració 

Inversió  
inicial 

Costos de 
manteniment 

kWh kWh € € € € 

0 0 0 0,00 € 0,00 € -1.172.282,57 €   

1 3.260.841 285.000 128.229,90 € 32.781,42 €   -7.500,00 € 

2 3.260.841 285.000 133.359,09 € 34.092,67 €   -7.725,00 € 

3 3.260.841 285.000 138.693,45 € 35.456,38 €   -7.956,75 € 

4 3.260.841 285.000 144.241,19 € 36.874,64 €   -8.195,45 € 

5 3.260.841 285.000 150.010,84 € 38.349,62 €   -8.441,32 € 

6 3.260.841 285.000 156.011,27 € 39.883,61 €   -8.694,56 € 

7 3.260.841 285.000 162.251,73 € 41.478,95 €   -8.955,39 € 

8 3.260.841 285.000 168.741,79 € 43.138,11 €   -9.224,05 € 

9 3.260.841 285.000 175.491,47 € 44.863,63 €   -9.500,78 € 

10 3.260.841 285.000 182.511,12 € 46.658,18 €   -9.785,80 € 

11 3.260.841 285.000 189.811,57 € 48.524,50 €   -10.079,37 € 

12 3.260.841 285.000 197.404,03 € 50.465,48 €   -10.381,75 € 

13 3.260.841 285.000 205.300,19 € 52.484,10 €   -10.693,21 € 

14 3.260.841 285.000 213.512,20 € 54.583,47 €   -11.014,00 € 

15 3.260.841 285.000 222.052,69 € 56.766,81 €   -11.344,42 € 

Taula 43 – Marge brut de la solució A.2.D. 

VAN € 287.106,02 € 

Balanç mitjà € 205.635,48 € 

Pay Back any 5,70 

TIR % 13% 

Taula 44 – Resultats solució A.2.D amb una taxa d'interès del 10%. 
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A.7 PLÀNOL DE PLANTA. 

  




