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RESUM
En aquest Projecte de Final de Grau, s’ha realitzat un estudi d’eficiència energètica d’un edifici esportiu
situat al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Cerdanyola del Vallès, el SAF. Els centres
esportius, són un tipus d’edifici que tenen un consum d’energia molt alt, sobretot si tenen una piscina
coberta, per tant, a nivell europeu ja s’estan aplicant normatives per aconseguir el mínim consum en
aquests centres, fins al punt que assoleixin la categoria de nZEB (nearly Zero Energy Building).
Un dels projectes a nivell europeu per aconseguir que els centres esportius consumeixin menys energia
és Step2Sport, en el qual hi he participat, i que pretén justament aconseguir que els poliesportius arreu
d’Europa assoleixin la categoria nZEB. A partir d’aquí, neix la idea d’aquest projecte de final de grau, ja
que el SAF és un dels poliesportius inclosos dins del projecte Step2Sport.
L’objectiu principal del treball és reduir la demanda d’energia del centre esportiu, i un cop assolit
aquest, fer una millora de les instal·lacions i aplicar energies renovables amb la finalitat de convertir-lo
en un edifici de consum casi nul.
Així doncs, en aquest projecte final de grau s’estudien i analitzen tots els factors que afecten a l’edifici
tant interns que comprenen instal·lacions i tancaments com externs on s’engloba clima i microclima.
En primer lloc, s’ha fet una descripció del clima al qual està exposat l’edifici segons la seva ubicació, la
seva distribució, i els espais tèrmics que el composen; a més, s’ha estudiat quines són les necessitats
tèrmiques de cadascun d’aquests espais i quin és el seu perfil d’ús. Per finalitzar l’anàlisi, s’ha estudiat
com funcionen les instal·lacions del centre i els seus consums.
Un cop s’ha fet l’anàlisi de l’edifici, s’ha simulat amb el programa Design Builder amb l’objectiu
d’entendre més a fons l’edifici, veure per quines zones consumeix més o menys energia i en quina
època de l’any.
Amb els resultats obtinguts amb el Design Builder, s’ha pogut proposar unes mesures de millora
eficients en l’envolupant ja que sabíem les causes principals de les pèrdues d’energia. A més, s’ha
pogut elaborar una llista amb propostes de millora en les diverses instal·lacions per fer que l’edifici
tingui un consum gairebé nul, aportant energies renovables com en la utilització de una caldera de
biomassa i plaques fotovoltaiques.
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GLOSSARI

Evapotranspiració: es tracta de la combinació de dos processos separats pels quals l’aigua es perd a
través de la superfície del terra per evaporació, i per altra banda mitjançant la transpiració del cultiu.

Calor específic: calor necessari per incrementar un grau la temperatura d’una unitat de massa d’un
material determinat.

Factor de forma: relació entre la superfície de l’envolupant d’un edifici i el volum de l’edifici.

Caloria: quantitat d’energia calorífica necessària per elevar la temperatura d’un gram d’aigua pura en
1°C (des de 14,5°C a 15,5°C) , a una pressió normal d’una atmosfera. Una caloria equival a 4,1868
Joules, mentre que una kilocaloria és 4,1868 kilojoules.
Clima: el clima és l’estat de condicions de l’atmosfera que influeixen al planeta. Es vincula amb la
temperatura, les precipitacions, la humitat, el vent...

Factor solar: el factor solar és la relació entre la radiació solar que travessa una superfície transparent
i la que incideix sobre aquella mateixa superfície.
Inèrcia tèrmica: capacitat d’un material d’acumular o cedir calor. Depèn de la seva massa, densitat i
calor específic. Aquesta inèrcia pot estar continguda en la pròpia envolupant o bé ser pròpia de tot
l’edifici

Conductivitat: capacitat d’un material de permetre el pas de la calor en el seu interior.
Joule: quantitat de treball realitzat per una força constant d’un newton per a desplaçar una massa d’un
Consum energètic: és la despesa total d’energia en un procés determinat. El consum energètic té en

kilogram, un metre de longitud en la mateixa direcció de la força.

compte el rendiment dels equips. Depèn a més de l’usuari de les seves pautes de comportament.
Microclima: conjunt de condicions climàtiques d’un espai homogeni, reduït i aïllat del medi que
Demanda energètica: quantitat d’energia que necessita l’edifici perquè un usuari al seu interior tingui

l’envolta.

unes determinades condicions de confort.
nZEB: edifici capaç d'un equilibri entre l'energia consumida i l'energia produïda proper a zero.
Eficiència energètica: l’eficiència energètica té com a objectiu produir el màxim amb el mínim

NZEB: edifici capaç d'un equilibri entre l'energia consumida i l'energia produïda igual a zero.

d’energia possible, sense disminuir el confort ni la qualitat de vida, protegint el medi ambient i
fomentant la sostenibilitat.

Ponts tèrmics: són aquelles zones de l’envolupant de l’edifici en les que s’evidencia una variació de la
uniformitat de la construcció, ja sigui per un canvi del gruix del tancament, dels materials emparats, per

Energia: és la capacitat per fer un treball (allò que es pot transformar en treball)

penetració d’elements constructius amb diferent conductivitat, alguns canvis de direcció de
l’envolupant, etc., cosa que comporta necessàriament una minoració de la resistència tèrmica respecte

Energia embeguda: és l’energia total consumida per a la construcció i el manteniment de l’edifici.

a la resta de tancaments. Es poden produir ponts tèrmics en la trobada dels forjats amb la façana, de la

Energia primària: és la font d’energia que es fa servir sense passar per cap procés de conversió.

façana amb la coberta, de pilars amb façana, contorn dels buits...

Energies renovables: són aquelles fonts d’energia que provenen de recursos naturals inesgotables
segons el consum actual encara que s’utilitzin de forma constant, com per exemple, l’energia eòlica,

Porositat: és el volum d’espais buits que té un material, i s’expressa en percentatge (%).
Radiació solar: és l’energia electromagnètica radiada pel sol.

l’energia hidràulica, l’energia solar...
Rajos ultra violetes: són raigs amb una longitud de ona que va de 400nm a 15nm. Hi ha tres
Estanquitat: és la capacitat d’un element o d’un conjunt d’elements de no deixar passar l’aigua o l’aire

categories de raigs ultra violeta: UV-C, UV-B I UV-A (de més perjudicial per a la salut a menys).

a través seu.
Recursos energètics: els recursos energètics són aquells mitjans que trobem a la natura a partir dels
quals, a través d’un procés industrial, s’obté energia (carbó, biomassa, petroli, gas natural...).

4

1 INTRODUCCIÓ
Recursos materials: els recursos materials són aquells mitjans físics que s’utilitzen per assolir un
objectiu.

El següent treball consta d’un estudi del Servei d’Educació Física de la Universitat Autònoma de
Barcelona, un centre esportiu a Cerdanyola del Vallès. A partir d’aquest, es portarà a terme una anàlisi

Resistència tèrmica: és la capacitat d’un material d’oposar-se al pas de la calor.

del context, el seu perfil d’ús, de l’envolupant i tots els factors que afecten al seu comportament
energètic.

Resistència tèrmica superficial: resistència tèrmica per unitat d’àrea de contacte entre un sòlid i un
fluid (a causa de la transmissió, convecció i radiació), per a una diferència de temperatura d’ 1°C.

A partir d’aquesta anàlisi, l’objectiu principal és trobar la manera de reduir el màxim possible la
demanda energètica del centre esportiu per tal d’aconseguir una millora de les instal·lacions i, per tant,
de reduir el seu consum energètic. Per altra banda, un cop aconseguim com reduir el consum

Transmissió tèrmica: és la quantitat de calor que l’edifici intercanvia amb l’exterior o altres edificis

energètic, mitjançant les fonts d’energia renovable es pot assolir la categoria d’edifici nZEB, és a dir,

veïns a través dels tancaments quan hi ha una diferència de temperatura. Aquests intercanvis inclouen

nearly Zero Energy Building.

intercanvis per convecció i radiació entre la superfície dels tancaments i l’aire adjacent, així com un
intercanvi per conducció a través de les parts sòlides dels tancaments.

És molt important abans de començar el treball saber quina és l’exigència a cada espai per poder
aconseguir el confort, per exemple, la humitat relativa i la velocitat de l’aire a una piscina coberta serà
diferent que a una pista d’esquaix interior; per tant hem de saber que exigim en cadascuna d’aquestes

Transmitància: és el flux de calor, en règim estacionari, dividit per l’àrea i per la diferència de
temperatures dels mitjans situats a cada costat de l’element que es considera.

zones.
A partir d’aquest estudi i amb l’ajuda d’un software de simulació energètica, com s’ha dit, es farà
una anàlisi per comprovar exactament quines són les debilitats i els punts forts d’aquest centre en

Treball: producte de la força exercida sobre un cos pel seu desplaçament. La seva unitat en sistema

termes energètics. Un cop haguem fet això, elaborarem propostes de millora per tal de reduir tant la

internacional són els Joules (J)

demanda com el consum i, en conseqüència, proposarem instal·lacions que consumeixin l’energia
renovable que ens proporciona l’entorn amb l’objectiu de reduir al màxim l’ús de combustibles fòssils i,

Watt: és la unitat de potència del sistema internacional d’unitats. És l’equivalent a un Joule per segon
(1 J/s)
Watt-hora (Wh): energia necessària per a mantenir una potència constant de un watt durant una hora, i
equival a 3600 Joules.

a partir d’aquí, s’enviarà menors emissions de diòxid de carboni a l’atmosfera.

Auditoria energètica al SAF
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1.1. QUÉ ÈS UN EDIFICI NZEB?

1.2 RATIS DE CONSUM

En primer lloc, per entendre aquest concepte, cal esmentar la Directiva 2010/31/UE relativa a

Per saber si un centre esportiu consumeix molt o poc, hem de conèixer el consum d’un centre

l’eficiència energètica dels edificis, que estableix que cada estat membre ha de concretar la definició

esportiu estàndard i quina quantitat d’energia ha de consumir per ser considerat edifici nZEB. Per altra

exacta de nZEB; tot i així, la definició general seria la següent:

banda, no s’ha establert una normativa sobre el consum mínim o la demanda mínima perquè s’assoleixi

“Aquell edifici amb un nivell d’eficiència energètica molt alt que condueix a un nivell de

la categoria nZEB, ja que cada país ha establert uns paràmetres temporals mentre no s’arriba a una

consum molt baix. El consum restant ha de ser cobert, en gran part, per energia procedent de

conclusió. Tot seguit alguns exemples de consums i demandes depenent del país:

fonts renovables produïdes ‘in situ’ o a l’entorn”. (Boletin Oficial del Estado)
Els principis que han de ser delimitats són:
-

La demanda energètica.

-

El percentatge d’energia renovable utilitzada.

-

L’energia primària utilitzada i les emissions de CO2.

 nZEB a Bulgària:
La següent taula, extreta del projecte Step2Sport, mostra per cada tipologia d’edifici a Bulgària,
quina ha de ser la demanda mínima per començar a considerar nZEB un edifici.

Cal diferenciar el concepte nearly Zero Energy Building (nZEB) amb el concepte Net Zero Energy
Building (NZEB) aquest segon s’usa en el cas d’edificis de consum zero d’energia. Però com podem
quantificar aquest gairebé? Quan podem afirmar que un edifici és nZEB? Per respondre a això primer
hem de tenir clars els indicadors de referència.
A la majoria de països, la definició de nZEB assumeix com a principal indicador l’energia primària
màxima (kWh/m2.any). Aquest indicador és el més utilitzat pels països de la Unió Europea i té sentit
atesa la definició de nZEB esmentada en la Directiva Europea 31/2010 segons la qual, les energies
renovables són les responsables d’atacar el consum energètic que aniria del “quasi” al “zero”
energèticament parlant. Conseqüentment, el mot “quasi” hauria de ser un indicador com energia
primària màxima per no comptar amb l’ajut de les energies renovables.
Tot i això, a l’Estat espanyol sembla ser que l’indicador de referència que es podria usar seria el
d’energia primària no renovable màxima (kWh/m2.any) i emissions de CO2 atesa la intenció de
relacionar els indicadors de la qualificació d’eficiència energètica dels edificis (lletres A-G) amb la
definició dels edificis de consum d’energia gairebé zero (kWh/m2.any).

Taula 1.2.1 demanda energètica nZEB a Bulgària extreta de Step2Sport
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 nZEB a Suècia (clima Estocolm):

Com podem observar a les taules adjuntes, a l’estat espanyol només es té en compte el consum

Aquesta taula, extreta del projecte Step2Sport, mostra per cada tipologia d’edifici a Suècia,

per arribar a la categoria nZEB, per tant, amb una millora de les instal·lacions es podria resoldre el

quina ha de ser la demanda mínima per començar a considerar nZEB un edifici.

problema en condicions normals, ja que actualment hi ha instal·lacions molt eficients que permeten
reduir el consum sense necessitat de fer una reducció de la demanda.
1.3 STEP2SPORT
Com hem esmentat, STEP-2-SPORT és un projecte europeu que pretén donar suport a la
reforma dels centres esportius existents amb la finalitat d'assolir edificis amb consum d'energia gairebé
nul i contribuint amb els objectius energètics de la UE. El projecte abasta el camp d'iniciatives
integrades i està centrat en l'eficiència energètica i l'ús d'energies renovables en els edificis. En aquest
projecte participen dotze socis de set països europeus, i s'analitzen vint centres esportius, dels quals
cinc són espanyols. El SAF, és un dels poliesportius pilot a Espanya dins d’aquest projecte.
El projecte, es basa en la reducció del consum als centres esportius, i quan s’ha reduït aquest
consum, abastir els centres mitjançant energies renovables.

Taula 1.2.2 demanda energètica nZEB a Suècia extreta de Step2Sport

És important destacar, que el Step2Sport, de la mateixa manera que a l’estat espanyol, té més
en compte el consum que no pas la demanda per assolir la categoria nZEB, per tant, la majoria de
millores que es proposen als centres es centren en la eficiència de les instal·lacions.

 nZEB a Espanya:
A diferència dels altres països, Espanya no valora en aquest àmbit els edificis per la seva
demanda, sinó que els valora pel seu consum, per tant, en aquesta taula també extreta del
projecte Step2Sport, podem veure que els valors per decidir si l’edifici es nZEB són segons el seu
consum.

1.4 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN CENTRES ESPORTIUS
És important saber de on venim i què s’ha fet sobre el tema, així que aquest apartat es centra
sobretot en veure com en altres projectes es solucionen els diferents problemes per millorar l’eficiència
energètica dels edificis esportius. Així doncs, a l’hora d’analitzar els edificis esportius ens hauríem de
fer les següents preguntes: com podem millorar un poliesportiu existent energèticament? Què podem
fer per aprofitar al màxim les instal·lacions? Quina quantitat d’energia hauria de gastar un centre
esportiu per poder generar-la mitjançant energies renovables?... Per resoldre aquestes qüestions es
tindran en compte diferents factors com l’orientació, la forma, les necessitats tèrmiques i els
tancaments.
Per tenir referències sobre si els poliesportius del nostre projecte estan gastant molt o poc, he
trobat un projecte que fa una comparació de cinc poliesportius i explica com millorar-los. El consum
elèctric de les instal·lacions dels centres que analitza aquest mateix projecte, està comprès entre els
800MWh i els 1500MWh anuals (entre 100.000 i 200.000 euros, amb un preu de 130€/MWh), i el
consum de gas natural es mou entre els 1.000MWh i els 3.000MWh anuals (entre 50.000 i 150.000
euros). Aquestes dades per si soles, tampoc aporten massa informació, ja que hi ha molts altres factors

Taula 1.2.3 Consum energètic nZEB a Espanya extreta de Step2Sport

que influeixen en el consum d’un poliesportiu, per tant, cal saber en quines condicions es troben
aquests centres esportius. La següent taula està extreta del projecte i són dades d’abans d’aplicar-hi
cap mesura:

Auditoria energètica al SAF
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Orientació
És essencial conèixer les condicions ambientals i el microclima per saber com actuar en
conseqüència, per aprofitar les avantatges i evitar les desavantatges. Per fer-ho, hem de tenir en
compte factors com la orientació de l’edifici, i què ens aporta: (Segons el quadern pràctic de l’ICAENL’energia a les instal·lacions esportives).


Sud: màxima radiació a l'hivern i mínima a l'estiu. A mes, a causa de l’obliqüitat dels raigs solars
que incideixen sobre aquesta cara, la transmitància del material translúcid disminueix. En els
climes temperats és l’orientació òptima. Variacions de 30° cap a l'est o cap a l'oest no
produeixen disminucions importants en la radiació solar rebuda.



Nord: nomes hi entra el sol a l'estiu. Al hivern, és una font de pèrdues sense guanys.



Oest: el sol de tarda hi entra horitzontal. A l'estiu, quan no n'hi ha necessitat, és dolent. Al hivern
és de molt baix rendiment. És quasi sempre menyspreable.



Est: el sol al matí hi entra horitzontal. És acceptable al hivern i a l'estiu.



Coberta: poca radiació al hivern i molta a l’estiu. És molt poc aconsellable tèrmicament, ja que a
la coberta és on hi ha mes pèrdues, i en piscines provoca condensacions. D'altra banda és la
millor manera d'il·luminar de manera natural, raó per la qual les lluernes s'han de construir amb
solucions i execucions acurades.

En conclusió, cal remarcar que, respecte al plantejament energètic, és preferible que les obertures
se situïn al sud convenientment protegides, per afavorir els guanys tèrmics, i les que se situïn al nord
(que aporten llum natural difusa) que s’aïllin correctament. Des del punt de vista d’exposició solar per a
edificacions d'instal·lacions esportives en latituds com les que caracteritzen Catalunya, l’orientació ideal
és la que ofereix l'eix principal d'est a oest.

Taula 1.4.1 Comparativa centres esportius projecte efisport
L’objectiu d’aquest projecte no és només reduir el consum d’aquests edificis poliesportius, sinó
aconseguir que aquests edificis generin gairebé la mateixa quantitat d’energia que consumeixen, per
tant, haurem de reduir al màxim l’energia que es consumeix per haver de generar la mínima possible.
Per aconseguir l’objectiu que ens hem proposat, hem de conèixer tots els factors tant interns com
externs que afecten al edifici. El quadern pràctic de l’ICAEN- L’energia a les instal·lacions esportives,
els principals factors que considera l’arquitectura bioclimàtica són: l’emplaçament, l’orientació, la forma i
el color de l’edifici, la capacitat tèrmica i la inèrcia tèrmica dels materials que la formen, l’aïllament
tèrmic, la distribució de les obertures i el control solar que tinguin i els sistemes de captació solar
passiva.

Forma
A part de l’orientació, és important la forma de l’edifici, per tant s’ha de tenir molt en compte el
factor de forma que segons el quadern Optimización energética en polideportivos – IDAE, la forma
adequada hauria de tenir els següents requisits:
-

Buscar formes allargades amb les formes de màxim guany solar orientades al sud.

-

Preveure espais independents amb portes amb tancament automàtic en els accessos a zones
climatitzades.

-

Considerar l’ús d’aïllament mòbil en zones vidriades superiors per aprofitar la radiació solar i
aïllar en hores nocturnes

D’altre banda, si volem aprofundir més en la forma correcte de l’edifici, és molt important tenir en
compte el factor de forma, que ens defineix el quadern pràctic de l’ICAEN- L’energia a les instal·lacions
esportives:
Factor de forma: és la relació entre la suma de les superfícies dels elements de separació del
tancament i el volum que tanquen.
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F=S/V (m-1)

Un poliesportiu, té la particularitat que es fan diferents activitats dins i això implica que dues sales dins

En que:

el mateix edifici tindran necessitats molt diferents en tots els paràmetres esmentats anteriorment.

S: suma de les superfícies que formen el tancament: les que estan en contacte amb l'aire exterior, les

Segons Optimización energética en polideportivos – IDAE les necessitats en cada zona són les

de separació amb altres edificis o locals no escalfats, el sostre o coberta, i les de separació amb el

següents:

terreny (m²).
V: volum tancat per les esmentades superfícies (m³).


La forma amb base quadrada no es l'òptima.



Les formes allargades situades de nord a sud funcionen tant a l'estiu com a l'hivern pitjor que la
forma quadrada.



La forma òptima és, en tots els casos, l'allargada situada d'est a oest, que exposa la cara sud,
més gran, a la màxima radiació solar durant l'hivern.

Les consideracions apuntades son totes relatives, malgrat que hi ha molts i diferents factors que

Zona
Piscina coberta
Vestuaris
Dutxes
Gimnasos
Gimnàstica correctiva
Activitats socioculturals

Temperatura (°C)
27-28
20
20
15
18
20

Humitat relativa (%)
65-70

Segons el quadern pràctic de l’ICAEN- L’energia a les instal·lacions esportives, les necessitats
tèrmiques segons el tipus de dependència són semblants a les de L’IDAE:

incideixen sobre la forma que hauria de tenir l’edifici des del punt de vista energètic. Així, en funció del
clima, es pot fer esment dels aspectes següents:


Clima fred: edificis compactes, en aquest cas si que és aconsellable la forma cúbica, perquè
tanca un volum superior amb menys superfície.



Clima temperat: formes allargades en direcció est-oest i amb plantes en forma de U, T, H, X,
etc. D'aquesta manera, els perllongaments actuen com a aletes refrigerants, creant ombres i
patis.



Climes càlids i secs: els edificis han de tancar-se cap a l'exterior i obrir-se interiorment amb patis

Taula 1.4.2 temperatures recomanades ICAEN
En el cas de les piscines cobertes hi dedica una taula a part:

ombrejats i humits.


Climes càlids i humits: formes indiferents amb necessitat de grans obertures al nord, ben
protegides del sol durant l'estiu. El confort, en aquest cas, s'aconsegueix mitjançant la ventilació.

S'evitaran les formes convexes i reflectants per les molèsties que poden ocasionar al veïnat.

Necessitats tèrmiques
Un cop analitzats els factors externs que afecten a l’edifici, hem de saber quins factors/paràmetres
ambientals necessitem millorar: (segons Optimización energética en polideportivos

Taula 1.4.3 temperatures recomanades ICAEN piscina
I al vas de la piscina un altre:

– IDAE)


La temperatura ambient



La humitat ambient



La velocitat de l’aire



El vestuari dels ocupants del local



L’activitat dels ocupants

(La temperatura de l’aigua al cas de les piscines)

Taula 1.4.4 temperatures recomanades ICAEN vas piscina
(Aquestes dades coincideixen amb el quadern Optimización energética en polideportivos – IDAE)

Auditoria energètica al SAF
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Un cop ens hem fet una idea de quines necessitats té cada espai, és molt important definir els nivells

Aquest quadern, a més, ensenya quines maneres tenim d’aprofitar els rajos solars i la ventilació.

d’ocupació, ja que a partir d’aquí podem començar a parlar de si el centre és sostenible o no. El

En referència als guanys de radiació solar podem diferenciar els següents:

quadern pràctic de l’ICAEN- L’energia a les instal·lacions esportives, defineix els intervals d’ocupació:
0: ocupació mínima o nul·la. En aquest cas, la renovació d'aire s'aconsegueix per les infiltracions
mateixes a traves de portes i finestres.
Una dècima part de l’ocupació màxima instantània, com a hipòtesi d’ocupació dèbil.
Una quarta part de l’ocupació màxima instantània, com a hipòtesi d’ocupació mitjana.
La meitat de l’ocupació màxima instantània, en cas d’ocupació forta.
Ocupació màxima instantània, en el cas límit d’afluència d'espectadors i esportistes.

Tancaments
L’energia la consumeixen les instal·lacions per abastir les necessitats dels usuaris i es
perd/s’escapa, per l’envolupant de l’edifici. Com més adequats al medi i a l’ús siguin els tancaments, la
forma i l’orientació de l’edifici, menys energia farà falta per abastir les necessitats de cada zona del
centre. Segons el quadern pràctic de l’ICAEN- L’energia a les instal·lacions esportives, els paràmetres
d’ecoeficiència relatius a la limitació energètica son els següents:
-

Tancaments de l’edifici: coeficient mitjà de transmitància Km = 0,70 W/m2·K.

-

Obertures de façanes i cobertes d’espais habitables: coeficient mitja de transmitància Km = 3,30

Imatge 1.4.5 Guanys per radiació solar ICAEN

W/m2 ·K.
-

Obertures de façanes i cobertes orientades a sud-oest (± 90°): han de disposar d’un element o

Als sistemes de guany directe, la radiació solar penetra directament a l’edifici. Durant el dia, la

d’un tractament protector situat a l’exterior o entre dos vidres, de manera que el factor solar S

radiació solar entra a l'edifici a traves de finestres i obertures i escalfa la massa tèrmica i l'aire interior.

de la part envidrada de l’obertura sigui igual o inferior al 35%.

Per altra banda, a la nit, s’aïllen tèrmicament finestres i obertures i la massa tèrmica cedeix la calor

Altres solucions de tancaments que proposa aquest quadern pràctic per a la millora energètica, per
exemple, que en locals amb molta humitat com els vestuaris, sanitaris, piscines cobertes i sales de

conservant les condicions de confort.
Els sistemes de guany separat són els sistemes en els quals la captació solar es produeix en un

musculació cal posar un revestiment impermeable i aparells deshumectadors. Amb relació a la

espai separat de l'edifici; l'exemple mes representatiu son els hivernacles.

condensació intersticial, s'ha de remarcar que a les dependencies esportives on l'ambient interior

I en referència a la ventilació podem discernir entre:

presenta humitats molt elevades, cal considerar la col·locació de barreres de vapor a l'interior dels
elements que formen el tancament i impedir, d'aquesta manera, el pas del vapor. Aquestes barreres

La ventilació natural és la forma d'entrada d'aire espontània a través de les obertures de l'edifici,
aprofitant el gradient de pressions i diferència de temperatura que hi ha entre l'interior i l'exterior.

han de situar-se sempre a la part calenta del tancament, car la pressió de vapor es mes gran en

La ventilació induïda funciona de manera que l'aire calent, de menys densitat, ocupa sempre les

aquesta zona. A més, interessa una elevada inèrcia tèrmica a les instal·lacions sotmeses a un regim

zones superiors d'una estanca, mentre que l'aire mes fred resta a nivell del terra. Practicant una

regular d’utilització. Si es vol aconseguir una inèrcia tèrmica que funcioni bé, és important tenir en

obertura a la part superior de l'estanca, l'aire calent tendirà a sortir i a ser substituït per aire fresc, que

compte la disposició de l’aïllament tèrmic en el mur. Si està col·locat interiorment, la massa tèrmica no

entrarà per una obertura baixa de la mateixa mida. Un cop hem vist la forma, els tancaments, el clima i

podrà absorbir l'energia que entri al local, de manera que es produirà un sobreescalfament i no hi haurà

l’envolupant, és obligatori parlar de les instal·lacions. Hi ha tres tipus d’instal·lacions en un poliesportiu:

efecte d’inèrcia tèrmica. L’aïllament, doncs, ha d'estar situat exteriorment. El color utilitzat en els

les de gas, les elèctriques i les de fontaneria. (També n’hi ha d’altres com les de sanejament però no

paviments, coberta i paraments laterals condiciona en gran manera, el nivell lumínic de l'espai interior.

són tant importants quan parlem de termes energètics). Les instal·lacions esportives consumeixen

Per a una bona il·luminació cal utilitzar colors clars i superfícies mats amb un bon factor de reflexió i

molta energia per: el gran consum d’aigua calenta sanitària, els grans volums d’aire que s’ha de

evitar els tons foscos o brillants que produeixen reflexos molestos i redueixen el nivell lumínic.

condicionar, els estrictes requeriments higiènics i les ocupacions puntuals elevades.
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La mitjana de temperatures màximes a l’estiu és de 29 C° i la mitjana de temperatures mínimes

2. NUCLI DE LA MEMÒRIA

a l’hivern és de 3,2 C°

2.1. DESCRIPCIÓ DEL CENTRE

Com podem observar, es tracta d’un clima moderat, amb pluges sobretot a la tardor i a la

2.1.1 Ubicació i clima
El Servei d’Activitat Física (SAF) està situat a Cerdanyola del Vallès (Clima C2). En primer lloc,
hem de saber quin clima afecta a aquesta zona, per tant hem consultat la base de dades del meteosat i
hem elaborat les següents taules de les condicions climàtiques a la zona els anys 2008 i 2014:
2008
Temperatura mitjana (°C)
Precipitacions (mm)
Velocitat de l'aire (m/s)
Direcció del vent
Humitat relativa (%)
Irradiació Solar (MJ/m²)

Hivern
9
26
1
Oest
65
10

Primavera
15
120
1,2
Sud-est
70
20

Estiu
23
30
1,1
Sud-est
68
22

Tardor
16
70
0,9
Oest
76
10

2014
Temperatura mitjana (°C)
Precipitacions (mm)
Velocitat de l'aire (m/s)
Direcció del vent
Humitat relativa (%)
Irradiació Solar (MJ/m²)

Hivern
9
30
1,8
Oest
75
8

Primavera
15
60
1,5
Oest
72
20

Estiu
23
30
1,5
Sud
69
22

Tardor
20
130
1,4
Oest
80
12

primavera, i on la velocitat de l’aire més o menys es manté durant tot l’any. En general el vent ve de
l’oest però a l’estiu ve del sud, la humitat relativa està al voltant del 70% i la irradiació solar es baixa
durant l’hivern i la tardor i més alta a la primavera i a l’estiu.
A part de tenir en compte el clima, s’ha de tenir en compte del microclima on es troba aquest
poliesportiu. En el cas del SAF, no hi ha cap edifici al voltant que li pugui fer ombra, per tant, li toca el
sol durant totes les hores del dia, però hi ha arbres a les cares nord i sud de l’edifici central, i a la cara
est de l’edifici piscina cosa que dona ombra temporal a les façanes.

Taules 2.1.1.1 Condicions climàtiques a Cerdanyola del Vallès anys 2008 i 2014 (meteosat)
Només hi ha dades del 2008 i del 2014 ja que les condicions climàtiques en els últims 15 anys no han
variat massa ni es preveu molta variació, per tant, no ha estat necessari afegir dades d’altres anys.

Imatge 2.1.1.2 Ubicació del centre esportiu

Imatge2.1.1.3 Perspectiva del centre google maps

Imatge 2.1.1.4 Perspectiva del centre google maps
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Hem de tenir en compte també la orientació de l’edifici, i conèixer a quines façanes toca més el
sol i a quines hores, ja que això influeix molt en el comportament tèrmic de l’edifici.

2.1.2 Dades del centre
A la següent taula, es pot veure un recull de dades sobre el centre esportiu, la qual serveix de
base per veure com és aquest centre i com està distribuït tant en superfície com en volum. Aquesta
taula també mostra els consums d’electricitat, aigua i gas.

Característiques del centre

SAF

Usos anuals

304.582

Superfície útil (m2)

6.712

Superfície zona piscines (m2)

1.563,62 (23,3%)

Superfície zona vestuaris (m2)

877,23 (13,1%)

Superfície zona oficines (m2)

1.425,91 (21,2%)

Superfície zona esquaix + rocòdrom (m2)

1.430 (21,3%)

Superfície zona gimnàs

1.415 (21,1%)

Volum útil (m3)

27.294,23

Volum zona piscines (m3)

7.388,10 (27,1%)

Volum zona vestuaris (m3)

2.631,69 (9,6%)

Volum zona oficines (m3)

3.992,54 (14,6)

Volum zona esquaix + rocòdrom (m3)

7.621,9 (27%)

Volum zona gimnàs (m3)

5.660 (20,6%)

Consums

Imatge 2.1.1.5 plànol orientació del centre
Tenir en compte la orientació a l’hora d’analitzar l’edifici és molt important ja que ens permet
saber a quines zones tocarà el sol durant les diferents etapes del dia. Sabent que el sol surt per el sud-

Electricitat (kWh)

780.279

Gas (kWh)

1.220.438

Aigua (m3)

14.963

Taula 2.1.2.1 informació del Servei d’Activitat Física (SAF)

est i es pon pel sud-oest, ja podem deduir a quines zones tocarà el sol. Més endavant, a la simulació
amb el programa Design Builder, es veurà més clarament a quines zones afecta més o menys el sol i
com afecta al consum energètic l’orientació de l’edifici.

Es tracta d’un centre esportiu que dividim en tres blocs: edifici central, edifici piscina i edifici
fitness. Dins d’aquesta divisió, com podem veure a la taula, al centre es diferencien quatre espais
tèrmics (Zona piscina, zona gimnàs + esquaix, zona vestuaris i zona oficines) els quals s’expliquen més
endavant. Abans, però, és important tenir una idea clara de quina és la superfície i el volum que ocupen
cada zona del centre esportiu. Els següents esquemes ajuden a veure com estan relacionats els
diferents espais i quin volum i superfície ocupen en relació als altres:

12

Edifici central:
L’edifici central es va construir a l’any 1993 i té una superfície construïda de 3.370 m2. En
aquest edifici s’hi ubica la recepció i així com la zona d’oficines. A la planta 1 s’ubica l’espai social, que
és un espai polivalent dividit en tres zones: menjador amb microones i màquines de vending, sala
d'espera i aula d'estudi. Les instal·lacions esportives que hi ha són quatre pistes d'esquaix de parquet
flotant ubicades a la planta -1, un rocòdrom interior ubicat a planta baixa i quatre sales d’activitats
dirigides de 200, 125, 105 i 90 m2. A l’edifici central també hi ha una zona de vestidors a la planta 1,
aules d’ensenyament i la sala tècnica de màquines principal al soterrani.

Esquema 2.1.2.2 Distribució del centre segons la superfície

Esquema 2.1.2.4

Edifici piscina
L’edifici de la piscina es va construir a l’any 1990 i presenta una superfície construïda de 3.342
m2. Es disposa de dues piscines, una per a ús esportiu de 25x16,67 m i una profunditat aproximada de

Esquema 2.1.2.2 Distribució del centre segons el volum

2 m, i l’altre d’ús lúdic, de 6x16,67 m i una profunditat aproximada d'1 m. Abans d'accedir als vestidors
de la piscina hi ha la porta a una graderia per a unes 80 persones. A més a més es disposa d’una zona
d’aigües formada per una sauna mixta, un bany de vapor i un spa.

Auditoria energètica al SAF
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2.1.3 Necessitats tèrmiques de cada espai
Aquest centre esportiu, com hem vist anteriorment, el podem dividir en quatre zones tèrmiques
diferents: Oficines, Vestuaris, Piscina i gimnàs + esquaix.
Cada zona té unes necessitats segons l’activitat que es duu a terme, per tant podem diferenciar tres
tipus d’activitat: activitat alta, mitja i baixa.
Les zones on hi ha activitat alta, són aquelles zones on hi ha molt moviment, com per exemple a les
sales de gimnàs, esquaix o a la piscina, ja que s’hi practica esport.
Les zones d’activitat mitja, en canvi, són aquelles zones on hi ha menys moviment ja que no s’hi
practica esport, com serien les zones d’oficina o els vestuaris.
En aquest poliesportiu no hi ha zones d’activitat baixa, les quals són aquelles en què no hi ha
moviment, com seria un dormitori.

Esquema 2.1.2.5

Segons el tipus d’activitat, també hi haurà una demanda, i això comporta que de cada zona haurem de
saber quina és la temperatura adequada, quina velocitat de l’aire necessita i quina humitat relativa hi ha

Edifici fitness

d’haver.
En els següents subapartats, de forma més visual, es mostra a cada planta quines zones hi ha i quines

L’edifici fitness construït a l’any 2000 té una superfície construïda de 500 m2, i s’ubica a l’ala
oposada de l’edifici de la piscina. Les instal·lacions esportives estan ubicades a la planta 1, mentre que

necessitats té cada zona. Cada zona està marcada en diferents colors els quals indiquen el tipus
d’activitat i les necessitats.

a la planta 0 hi ha la sala tècnica de la instal·lació solar tèrmica.

Taula 2.1.3.1 Necessitats tèrmiques del centre (font: quadern pràctic de l’ICAEN- L’energia a les
instal·lacions esportives)
No obstant, la temperatura de confort no serà la mateixa a l’hivern que a l’estiu, per tant, cal definir per
cada zona quina és la temperatura de confort durant aquests períodes a cada zona:

Esquema 2.1.2.6

Hivern (ºC)

Estiu (ºC)

Oficines

24-25

23

Vestuaris
Piscina
Gimnàs

22
28-30
20-21

20
26
17

Taula 2.1.3.1 Necessitats tèrmiques del centre (font: quadern pràctic de l’ICAENL’energia a les instal·lacions esportives)
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Als plànols, podem observar que només estan pintades les zones que hem de calefactar, per tant, no
surt el plànol de planta -1 ja que com a espai acondicionat només te les pistes de esquaix, les quals
comuniquen directament amb la planta baixa perquè tenen doble alçada, així que estan indicades
directament al plànol de plata baixa. (Per qüestions d’espai, els plànols no estan orientats)

2.1.3.1

Planta baixa

Imatge 2.1.3.1.2 Espai piscina

Esquema 2.1.3.1.1

Imatge 2.1.3.1.3 Façana nord-oest edifici central

La planta baixa, la podem separar en dos edificis: edifici central i edifici piscina (la planta baixa
de l’edifici fitness és una sala tècnica no acondicionada). Pràcticament la meitat de l’edifici central a
planta baixa és zona d’oficines i l’altre meitat és zona de esquaix i rocòdrom. A l’edifici piscina podem
veure que hi ha una superfície gran de zona de piscina i una zona de vestuaris. Les zones que no
estan pintades són zones tècniques que no estan acondicionades tèrmicament i que els usuaris del
centre no les utilitzen. Cap dels edificis es comuniquen entre sí per la planta baixa (només per zones
tècniques les quals no les contem perquè no s’han de climatitzar).
La zona marcada de color blau, que és la zona de la piscina, té una doble altura i una coberta de panell
sandwich inclinada, en canvi la zona dels vestuaris en el mateix edifici té dues plantes. A continuació
podem veure algunes imatges de la planta baixa del centre:

Imatge 2.1.3.1.4 Pistes esquaix

Auditoria energètica al SAF
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2.1.3.2

Planta primera

Imatge 2.1.3.2.2 Zona oficines planta primera

Esquema 2.1.3.2.1
A la planta primera ja podem comptar amb l’edifici fitness el qual només consta disposa d’una
sala de gimnàs ja que el pis inferior es una sala tècnica la qual no hi poden accedir els usuaris.
A l’edifici central, hi podem trobar tres zones: zona vestuaris, a la cara nord-oest fins a la meitat de

Imatge 2.1.3.2.3 Aula gimnàs

l’edifici, la qual no tindrà llum directe fins la tarda; en contacte amb tota la zona de vestuaris, tenim una
zona d’oficines on hi ha una sala d’estudi, una sala per menjar amb maquines de autoservei i de
massatge que donen a cara sud-oest i tenen sol directe pràcticament tot el dia, però les obertures són
petites perquè no faci molta calor durant l’estiu; i per acabar, hi ha la zona rocòdrom que és de doble
altura des de la planta baixa, i les sales de gimnàs on hi fan classes dirigides a la zona est de l’edifici.
A l’edifici piscina hi trobem dues zones: la zona de la piscina que no està pintada a l’esquema 2.1.3.2.1
ja que està contada a la planta baixa i es una zona de doble altura, i la zona vestuaris a la cara est de
l’edifici. Per tenir una imatge de com són les zones descrites podem veure imatges de la primera planta
del centre:

Imatge 2.1.3.2.4 Façana edifici piscina zona vestuaris
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2.1.3.3

Planta segona

2.1.4 Consums del centre
És molt important saber quins són els consums del centre per poder avaluar si el consum és
elevat o no. Podem distingir tres tipus de consums al centre: el consum d’electricitat, el consum de gas i
el consum d’aigua. Totes les dades de consums que s’han aconseguit per avaluar aquest projecte són
dels anys 2012 i 2013 bàsicament, i per tant, són en les que es basa el projecte per reduir aquest
consum.
Primer de tot, a la gràfica 2.1.4.1 podem veure quina és la distribució del consum l’any 2012, i ja
ens podem començar a fer una idea de com funciona el centre esportiu.

Esquema 2.1.3.3.1
Només l’edifici central té una segona planta, la qual només hi ha zona d’oficines. Es podria dir
que és la zona del centre esportiu menys freqüentada pels usuaris i treballadors del centre. A
continuació podem veure com és aquesta zona:

Gràfica 2.1.4.1 Consum energètic global l’any 2012
El consum de gas és el més elevat bàsicament perquè el centre disposa d’una piscina coberta.
Les piscines cobertes consumeixen molta energia, ja que s’ha de tractar l’aigua tenint en compte
l’escalfament de l’aigua de la piscina, sabent que l’aigua requereix un tractament específic i que hi ha
pèrdues de temperatura, etc.
A partir de les factures, podem veure com es distribueix aquest consum en els diferents edificis
del centre esportiu. Com que l’edifici fitness és molt petit en comparació als altres i només té zona
gimnàs, ajuntarem els seus consums als de l’edifici central.
A la taula 2.1.4.2, podrem veure com el consum de gas és més elevat que el consum
d’electricitat, i això és per culpa, en la major part, de la piscina. Podem observar també, que l’edifici

Imatge 2.1.3.3.2 Aula presentacions

piscina consumeix més tant en electricitat com en gas natural. En gas natural ja hem dit que és degut a
la piscina, i en electricitat es deu a que el consum de les bombes per el tractament de l’espai i de
l’aigua és més elevat que l’energia que puguin consumir les instal·lacions de l’edifici central.

Auditoria energètica al SAF
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CONSUM TOTAL
Consum energètic 2012 (kWh/any)
Edifici
Electricitat

Gas Natural

Total

333.451

410.737

744.188

Edifici piscina

446.828

809.701

1.256.529

Total

780.279

1.220.438

2.000.717

Edifici central +
fitness

Taula 2.1.4.2 Consum energètic als diferents edificis del centre
Dividir el consum en els diferents edificis ens ajuda a veure com podem millorar energèticament el
centre esportiu ja que podem veure quina quantitat d’energia i de quin tipus es consumeix en cada
edifici, però encara pot ajudar més si es divideix el consum segons les zones que s’han marcat en
aquest treball segons el seu perfil d’us. D’aquesta manera podem saber quina necessitat tèrmica té
cada zona i quant consumeix aquesta zona.

Electricitat
Oficines

Gràfic 2.1.4.5 Distribució segons el consum energètic

kWh/any

Gas natural

kWh/any

Cada cercle representa una zona, cadascuna de les quals s’indica a la llegenda segons el color

209.042,37

Oficines

130.294,25

establert, i la seva area va en funció del consum de gas i electricitat junts. El quadre superior
representa el consum total de cada zona i el quadre inferior representa el consum per metre cúbic. Es

Piscina
Gimnàs + esquaix
Vestuaris

436.137,01

Piscina

639.553,25

pot apreciar la importància de la piscina en referència al consum del centre, ja que consumeix més que
la resta de zones, per tant, serà molt important reduir la demanda de la piscina per millorar

69.136,50
37.180,30

Gimnàs +
esquaix

110.294,25

Vestuaris

340.296,25

energèticament el centre esportiu.
Per altre banda podem veure també que les zones de gimnàs, esquaix i rocòdrom consumeixen molt
poc en comparació a les altre zones, i això és degut a que gairebé no consumeixen gas natural i poca

Altres (manteniment…)

28.782,82

electricitat.
La zona de vestuaris i oficines veiem que la mida dels cercles és semblant, això indica que tenen un

Taula 2.1.4.3 Consum elèctric del centre

Taula 2.1.4.4 Consum de gas natural del centre

consum semblant, però és important destacar que a la zona d’oficines el seu consum és en major part
elèctric, i a la zona vestuaris el seu consum és bàsicament de gas natural per a la calefacció.

El gràfic 2.1.4.5 ens pot ajudar a veure com està distribuït el consum en el centre esportiu de manera
més visual i així pot ser més fàcil treure’n conclusions:
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2.1.5 Divisions dels espais segons el seu ús i les seves necessitats tèrmiques
Dividir el centre esportiu en espais tèrmics segons les seves necessitats ajuda a marcar volums

A la planta primera, ens trobem amb una disposició de les zones encara més problemàtic, ja que hi ha
més contacte entre els volums tèrmics a l’edifici central:

i a decidir com gestionar l’energia en aquests espais. Com s’ha vist a l’apartat 2.1.3, cada zona té
unes necessitats de temperatura, una velocitat de l’aire i un percentatge d’humitat relativa diferent tot i
estar dins un mateix edifici, per tant, és molt important estudiar com han de ser les parets divisòries
entre aquests espais ja que es pot perdre energia per l’interior de l’edifici.
A part del conflicte de temperatura interior, lògicament també tenim l’exterior per tant, hem de
tenir en compte tota l’envolupant de l’edifici. Abans però, cal saber quins són els punts on podem tenir
conflictes dins l’edifici.
En els següents plànols analitzarem les parets divisòries de cada espai per plantes, per veure
com gestionar els volums tèrmics de l’edifici:

Plànol 2.1.5.2 Planta primera anàlisi particions
Com es pot veure al plànol 2.1.5.2, els espais són molt semblants a la primera planta i a la segona,
amb la diferència que a la primera planta hi ha una zona de vestuaris en continuo contacte amb zona
d’oficines, i això implica que hi ha una paret amb molts metres quadrats que separa dos volums amb
necessitats tèrmiques diferents. L’altre paret de l’edifici central encarregada de separar aquests espais

Plànol 2.1.5.1 Planta baixa anàlisi particions

amb necessitats tèrmiques diferents és troba a la meitat de l’edifici separant la zona de gimnàs de les
zones de vestuaris i oficines.

A la planta baixa trobem quatre zones diferents, les quals es reparteixen en dos edificis. A l’edifici

A l’edifici piscina ens trobem en el mateix cas que a la planta baixa, ja que la zona de la piscina té

central ens trobem la zona d’oficines en contacte amb la zona de rocòdrom i esquaix; i a l’edifici piscina

doble altura; hi ha una paret que separa la zona de vestuaris de la zona de la piscina.

ens trobem amb la zona de piscina i la zona vestuaris. Per tant, com podem observar al plànol 2.1.5.1,

A l’edifici fitness hi ha només zona de gimnàs, i justament la connexió que té amb l’edifici central és per

només tindrem problemes de divisions interiors amb les zones que estiguin en contacte dins el mateix

la zona del gimnàs per tant no hi ha diferències tèrmiques.

edifici, és a dir, la paret divisòria entre la zona oficines i zona esquaix i rocòdrom a l’edifici central, i la

Només hi ha segona planta a l’edifici central, i es troba just a sobre de la zona gimnàs. A aquesta

paret que separa la zona vestuaris de la zona de la piscina a l’edifici piscina.

segona planta, només hi ha zona oficines, per tant no hi haurà cap tipus de conflicte tèrmic interior.

Auditoria energètica al SAF
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2.1.6 Instal·lacions del centre
2.1.6.1

Equips tèrmics

La instal·lació disposa de dues calderes de gas ubicades al soterrani de la sala de màquines de
l’edifici central, per la producció de calor de tots els edificis del SAF (edifici central i edifici piscina). La
caldera principal, amb una potència tèrmica de 274 kW, sempre està en funcionament, mentre que la
caldera auxiliar (100 kW) només entra en funcionament quan hi ha puntes de demanda. La potència
tèrmica total instal·lada és de 374 kW.
Una part de la demanda d’aigua calenta sanitària (ACS) es cobreix mitjançant la instal·lació solar
tèrmica, la qual està formada per 27 captadors solars plans Viessman amb una superfície de captació
solar de 67,5 m2. S’ha calculat la producció d’energia solar tèrmica anual a partir de les mitjanes
mensuals de la irradiació solar global diària registrades per l’estació meteorològica de Cerdanyola del
Vallès al 2013, i considerant una temperatura mitjana de l’aigua de xarxa de 10ºC, tal i com estableix
l’ordenança solar tèrmica de Cerdanyola del Vallès. Segons aquestes dades, la producció anual

Esquema 2.1.6.1.1 Instal·lacions equip tèrmic de l’edifici

d'energia solar hauria de ser del voltant dels 74.200 kWh, el que suposa que un 21% de la demanda
d'ACS es cobreix mitjançant la contribució solar (considerant la ocupació del 2013).
Actualment, es disposa d’un acumulador solar amb una capacitat de 4.000 L que permet preescalfar

A l’esquema adjunt podem veure tot el recorregut de l’aigua (línea blava) al centre esportiu, passant
per la caldera o per l’acumulador solar i com es distribueix entre l’edifici piscina i l’edifici central.

l’aigua de l’acumulador d’escalfament d’aigua dels vasos de la piscina (3.000 L) i de l’acumulador final
d’ACS (10.000 L) del recinte de la piscina fins al mínim de 60ºC establert per normativa. Segons la
normativa vigent en relació amb la prevenció i control de la legionel·losi (RD 865/2003 en l’àmbit
espanyol i RD 352/2004 en l’àmbit català), la temperatura d'emmagatzematge ha de ser, com a mínim,
de 60°C. Aquesta temperatura facilita que s’estigui per sota dels valors que accelerarien les
incrustacions i amb nivells tèrmics suficients per a prevenir i controlar la multiplicació de bacteris com la
legionel·la.

2.1.6.2

Equips elèctrics

El SAF disposa d’un climatitzador pera la zona de piscina per tal de mantenir unes bones condicions
de confort tèrmic. La temperatura de l’aigua dels vas de la piscina principal genera una evaporació de
l’aigua, que es veu accentuada amb l’agitació de l’aigua per part dels usuaris dels vasos. Aquesta
evaporació de l’aigua és el que genera un augment de la humitat de l’aire del recinte dels vasos i de no
mantenir-se en uns límits i evitar el seu augment sense control, es crearien unes condicions que

A la sala tècnica de l’edifici central hi ha dos acumuladors horitzontals d’ACS amb una capacitat total
de 8.000 litres (4.000 L/acumulador). El dia de la visita la temperatura dels acumuladors era de 63,4ºC i
63,1ºC.

afavoririen un desconfort tèrmic important pels usuaris, afavoriria també la proliferació de fongs i
microorganismes amb el risc per la salut que això suposa, i amb el temps es malmetrien part dels
materials de construcció per les condensacions que es formarien sobre els tancaments. Per aquestes
raons és necessari mantenir el nivell d’humitat relativa dels recinte dels vasos de les piscines cobertes
per sota del 65% (per tal de no afectar als tancaments amb condensacions).
Per controlar el nivell d’humitat, el centre esportiu té instal·lat un climatitzador amb free-cooling i amb
un recuperador de calor Trox Technik. Anteriorment, per a la deshumectació s’utilitzava una
refredadora per la producció d’aigua freda.
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Per al tractament de l’aire dels diferents espais, el centre disposa de les següents unitats
climatitzadores i sistemes de ventilació:

Climatitzador
Característiques
Any

1990

Cabal impulsió i retorn

25.000 m3/h

Potència frigorífica

108,72 kW

Potencia calorífica

145,35 kW

Potència postescalfament

174,42 kW

Marca i
model UTA

Sala/es on
actua UTA

Climatitzador
CTA-8.2-MV
(any 2000)

Administra
ció edifici
central
Espai
social

Climatitzador
bar

Taula 2.1.6.2.1 Climatitzador
El centre disposa de dues bombes de calor Climaveneta per a la producció d’aigua freda i aigua
calenta i regulats amb variador de freqüència. Es troben ubicades a la planta soterrani de l’edifici
central.
Característiques

Climaveneta WRN 0802

Climaveneta NECS-CN/B 0512

Any

2002

2013

Potència calorífica

194 kW

136 kW

Potència frigorífica

180 kW

119 kW

Potència elèctrica

66 kW

49,5 kW

Unitat
climatitzadora
exterior
Servoclima
CTA-8
(any 2013)
Climatitzador
Servoclima
CHL-40
Climatitzador
Tecnivel
CHC-5-BE
Climatitzador
Termoven
CLA-2012
3 bombes de
calor split de
paret
Thermomec

Cabal
aire
impulsió
(m3/h)

Pot
elèctrica
(kW)

Pot
total
calefac
(kW)

Pot
total
refrig
(kW)

FreeCooling

Recupera.
calor aire
extracció

9.017

2,2

19,5

22,54

No

No

n.d

n.d

n.d

n.d

Si

No

30,5

41

Si

Si
Rd 50%

Sala
activitats 1

8.000

6,06 kW

Sala
activitats 2

4.000

0,5

n.d

29

esquaix

n.d

n.d

n.d

n.d

Si

No

Spinning

5.000

1,5

-
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Si

No

Seminaris
Planta 2
edifici
central

-

n.d.

n.d.

n.d

-

-

Taula 2.1.6.2.3 Tractament de l’aire
Fotografia
Les climatitzadores es paren automàticament cada dia quan el centre es desocupa mitjançant
rellotge programat.
El bombeig d’aigua suposa un consum elèctric important per al centre, degut principalment a les
bombes de filtratge i jet de les piscines (55%), ja que estan funcionant durant gran part del dia i de la

Taula 2.1.6.2.2 Bombes d’aigua

nit. Els seguents grans consumidors en bombeig són les bombes de climatització (22%) i les bombes
per l’escalfament dels vasos de les piscines (14%). La majoria de bombes circuladores són de classe
energètica C, a excepció de la bomba de clima d’administració que és de classe energètica A amb
variador de freqüència incorporat.
Majoritàriament per la il·luminació de l’edifici s’utilitzen fluorescents tubulars (en sales d'activitat,
zones de manteniment, despatxos i vestidors) amb reactància electromagnètica, així com làmpades
fluorescents compactes en zones de pas i alguns despatxos. Els horaris de funcionament d’algunes
instal·lacions d’enllumenat s’adapten al cicle d’il·luminació natural per tal que no hi hagi períodes de

Auditoria energètica al SAF

21

penombra en els que no estigui connectat l’enllumenat artificial i alhora que no hi hagi períodes amb

2.2 SIMULACIÓ ENERGÈTICA

una il·luminació natural suficient amb les instal·lacions enceses. Concretament, el centre disposa de

Amb l’anàlisi que s’ha fet de l’edifici ja podem veure quines són les mancances i els punts forts del

cèl·lules fotoelèctriques al recinte de la piscina, així com en els vestidors de la piscina. També hi ha una

centre esportiu. Amb la simulació energètica anirem un punt més enllà i entendrem de manera més

cèl·lula per al control de l’enllumenat del passadís de l’edifici central d’accés a la piscina. L’apagada i

exacte com funciona l’edifici i les propostes de millora seran molt més concretes.

encesa de les làmpades de la resta d’espais es controla mitjançant tecnologia PLC
Addicionalment als equips principals mencionats en els punts anteriors, el centre disposa d’altres

Primer de tot es realitzarà un model 3D de l’edifici amb el programa Design Builder, el qual també
permet definir tant l’envolupant de l’edifici com el perfil d’ús.

equips que també tenen un consum elèctric com ara les màquines de vending, màquines

2.2.1 Design builder + Energy plus

cardiovasculars, font refrigerada, cremadors de les calderes, equips splits d’aire condicionats per la
zona d’oficines, extractors i equips informàtics.

A diferència dels programes habituals de certificació energètica com el CEx3, el Design Builder
permet definir dades molt concretes de l’edifici per tal de saber quin és el consum de l’edifici, com per
exemple saber a quines hores estan obertes les instal·lacions, quines sales solen estar més ocupades i
a quina hora del dia, a quines hores hi ha més funcionament de les instal·lacions i quan estan tancades
etc.
Amb el Design Builder es farà un model 3D del centre esportiu, definint l’envolupant, els tancaments,
les instal·lacions i els perfils d’ús, i amb Energy plus, es realitzarà el càlcul (cal dir que Energy plus està
integrat dins de la versió utilitzada de Design Builder, per tant no s’hauran d’exportar les dades a un
altre programa).
Hi ha diferents programes per simular l’edifici que podrien ser tant o més eficients que aquest, però
s’utilitza aquest ja que té el motor de càlcul de Energy plus, i això implica que és un motor de càlcul
molt potent que permet fer un càlcul molt acurat i els resultats seran molt semblants a la realitat.
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2.2.2 Modelització de l’edifici
Primer de tot, importarem els plànols de l’edifici en cad al programa Design Builder, per utilitzarlos com a plantilla per al modelatge de l’edifici. Abans però, crearem un nou projecte:

Imatge 2.2.2.3 importació arxiu .dxf
Mitjançant l’eina “añadir edificio”, anem construint els diferents blocs sobre cada plànol de les

Imatge 2.2.2.1 Creació de l’edifici

zones habitables (acondicionades per als usuaris):

Un cop creat el projecte introduirem les dades de l’edifici, la seva ubicació i de quin tipus d’edifici
es tracta, en aquest cas, és un edifici esportiu situat a la zona C2 (la zona més a prop que permet el
programa és Barcelona):

Imatge 2.2.2.4 Construcció planta per planta de l’edifici
Només es farà el modelat de les zones habitables, ja que aquest edifici en concret, no li afecta
gaire les zones no habitables, per tant no cal modelar-les. Tots els paràmetres de l’edifici un cop

Imatge 2.2.2.2 Dades de l’edifici
Tot seguit introduïm els plànols a les diferents cotes de les plantes per poder modelar l’edifici:

modelat, venen per defecte, per tant s’haurà d’anar introduint les dades reals dins el programa:
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A partir de les pestanyes superiors es pot anar editant el model final, des de l’activitat que es
genera a l’edifici fins als tipus de tancaments, finestres, il·luminació, etc., de l’edifici:

Imatge 2.2.2.5 Adaptació de les finestres i modelat final
Amb el model exterior fet, farem les particions interiors que pertoquen a cada edifici per
diferenciar les zones tèrmiques:

Imatge 2.2.2.7 Edició dels tancaments
Hi ha diferents tipus de tancaments, els quals anirem repartint allà on correspongui segons
l’edifici real, i farem el mateix amb les finestres i portes:

Imatge 2.2.2.6 Particions interiors

Imatge 2.2.2.8 Obertures
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Després d’haver definit i personalitzat els elements que formen l’edifici, establirem el perfil
d’usuari. Per cada zona hi haurà una activitat serà diferent, per tant, les condicions climàtiques de cada
zona seran diferents. Podem distingir dos tipus de perfils dins el centre: els treballadors i els usuaris. La
zona dels treballadors bàsicament seran les zones d’oficines, i la resta de zones seran les zones dels
usuaris. Per a definir el perfil d’usuari, s’haurà de dur a terme a través de l’apartat “Actividad”.

Imatge 2.2.2.11 Altres guanys zona gimnàs
Imatge 2.2.2.9 Activitat dels espais

Per acabar de definir un espai, únicament caldria especificar el sistema de HVAC, és a dir, la
instal·lació tèrmica de l’edifici. Aquest sistema es pot definir de tres maneres diferents:

Per editar una plantilla, primer de tot s’ha de fer una còpia de una de les plantilles que venen per



Simple: sistema ideal amb un rendiment mig estacional.

defecte al programa. En el cas d’aquest centre esportiu crearem plantilles per les diferents zones



Compacte: hi ha 5 estils d’instal·lacions en les quals el mateix programa demana una

depenent del seu perfil d’ús.

sèrie de dades bàsiques i després el programa Energy Pus el completa amb valors per
defecte de forma automàtica.


Detallada: modelitzat a partir dels esquema de principis de les diferents instal·lacions
que s’hi troben a l’edifici. (No es pot utilitzar en versions de prova).

En el cas del SAF, al ser un edifici esportiu amb diferents zones ( i al no tenir la opció de fer-ho
detallat) utilitzarem el sistema compacte.

Imatge 2.2.2.10 Ocupació dels espais
A les pestanyes superiors tenim altres opcions a retocar, com per exemple “otras ganancias”,
que permet afegir equips d’oficina en el cas de les zones d’oficina, ordinadors o il·luminació general
entre d’altres.
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2.2.3 Representació de l’edifici

Segons les imatges de les simulacions que ens proporciona el Design Builder a l’hivern, veiem

Un cop haguem afegit totes les dades corresponents als sistemes d’instal·lacions i de

com a primera hora del matí a l’edifici piscina les cares on hi ha més superfície de vidre són les que

personalitzar els elements constructius a les diferents zones, ja podem veure com queda el nostre

reben més il·luminació directe del sol i l’edifici fitness té molta ombra per culpa de l’edifici central. Al

edifici en 3D i quines ombres genera en funció de l’hora i de la època de l’any en que es trobi:

migdia, que és l’hora on hi poden haver més guanys per radiació en aquesta època de l’any la piscina

Design Builder permet mostrar durant les diferents estacions de l’any i en qualsevol hora del dia,

segueix completament exposada al sol.

com incideix el sol en l’edifici, per tant, farem un estudi en les quatre estacions de l’any en diferents
hores del dia:

Primavera

Hivern

Imatge 2.2.3.4 Diagrama del recorregut del sol i ombres al 31 d’abril a les 9:00h

Imatge 2.2.3.1 Diagrama del recorregut del sol i ombres al 31 de desembre a les 9:00h

Imatge 2.2.3.5 Diagrama del recorregut del sol i ombres al 31 d’abril a les 12:00h
Imatge 2.2.3.2 Diagrama del recorregut del sol i ombres al 31 de desembre a les 12:00h

Imatge 2.2.3.6 Diagrama del recorregut del sol i ombres al 31 d’abril a les 16:00h
Imatge 2.2.3.3 Diagrama del recorregut del sol i ombres al 31 de desembre a les 15:00h
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Es pot observar un gran canvi en les ombres entre la primavera i l’hivern, a causa de que el sol
està més alt i genera menys ombra. Això implica guanys tèrmics en totes les cares sud de tots els

No hi ha massa diferència entre l’estiu i la primavera en quan a l’ombra que provoca l’edifici,
però si que es diferencia molt en la temperatura per la intensitat de la radiació del sol.

edificis excepte l’edifici fitness, que a causa d’estar tant a prop de l’edifici central li segueix generant
ombra sobretot durant les primeres hores del dia.

Tardor

Estiu

Imatge 2.2.3.10 Diagrama del recorregut del sol i ombres al 30 de setembre a les 8:00h

Imatge 2.2.3.7 Diagrama del recorregut del sol i ombres al 30 de juny a les 8:00h

Imatge 2.2.3.11 Diagrama del recorregut del sol i ombres al 30 de setembre a les 12:00h
Imatge 2.2.3.8 Diagrama del recorregut del sol i ombres al 30 de juny a les 12:00h

Imatge 2.2.3.12 Diagrama del recorregut del sol i ombres al 30 de setembre a les 16:00h
Imatge 2.2.3.9 Diagrama del recorregut del sol i ombres al 30 de juny a les 16:00h

Durant la tardor, l’edifici genera unes ombres molt semblants a les que genera durant l’hivern,
però l’ambient es menys fred ja que el sol incideix a l’edifici amb molta més intensitat que durant el mes
de desembre.
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2.2.4 Resultats
Un cop feta la simulació, el programa proporciona unes taules a fi de que entenguem millor
l’edifici. En aquest apartat doncs analitzarem aquestes dades a fi de poder proposar unes millores
adequades i reduir la demanda del centre esportiu.
És important destacar abans de començar a explicar els resultats, que com s’ha utilitzat l’HAVC
compacte, hi ha hagut dificultats amb la introducció de les bombes i de l’aigua de la piscina, però s’ha
compensat amb altres instal·lacions i màquines, per tant, tot i que els resultats no són totalment els
reals, el comportament de l’edifici no varia i podem aplicar igualment les millores que reduiran la
demanda de la mateixa manera.
Primer de tot comprovem les temperatures durant tot l’any i la humitat relativa en les diferents
zones per veure com es comporta l’edifici:

Gràfic 2.2.4.2 Temperatures i humitat relativa zona vestuaris
La temperatura de l’aire a la zona dels vestuaris va dels 22 als 24 graus, i de la mateixa manera
que a la resta de l’edifici, la pujada de temperatures a l’estiu es veu reflectida a la gràfica. La humitat
relativa en la zona vestuaris es aproximadament del 60%, a l’estiu una mica per sobre i a l’hivern una
mica per sota.

Gràfic 2.2.4.1 Temperatures i humitat relativa zona oficines
A la zona d’oficines, com es pot apreciar al gràfic 2.2.4.1, la temperatura anual va dels 20 als 23
graus, per tant es manté una temperatura de confort. I la humitat relativa es troba entre el 40% i el 60%.
Durant els mesos calorosos és quan més augmenta la temperatura de l’aire i la humitat relativa,
tot i que es manté bastant estable en comparació a la temperatura radiant.

Gràfic 2.2.4.3 Temperatures i humitat relativa zona gimnàs/esquaix
A la zona de gimnàs, rocòdrom, fitness i esquaix, la temperatura està entre 20 i 22 graus. Cal
destacar que la temperatura adient està entre 17 i 21 graus depenent de l’època de l’any. La humitat
relativa en aquestes zones es troba entre 50% i 65%, amb alguna pujada sobretot als mesos de més
calor.
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sud, per aquest motiu, l’edifici té més obertures de cara nord que de cara sud (a excepció de la piscina
ja que necessita més temperatura i li afavoreix tenir obertures a cara sud). El que menys calor aporta al
centre són els equips d’oficina i la il·luminació.
Per analitzar millor aquests guanys, cal desglossar la taula mensualment, cosa que servirà
millor per entendre el comportament de l’edifici:

Gràfic 2.2.4.4 Temperatures i humitat relativa zona piscina
A la zona de la piscina veiem com la temperatura és més estable durant l’any que a la resta de
zones, aproximadament entre 28 i 30 graus de temperatura al llarg de l’any, amb una humitat relativa
de mes del 65% fins al 75% com a màxim al més d’octubre.

Gràfic 2.2.4.6 Guanys interns mensuals

Veient que les temperatures dins de cada espai s’ajusten bastant a les temperatures reals,
podem analitzar les gràfiques on s’analitzen els guanys interns del centre:

Tenint en compte que els guanys per equips d’oficina i il·luminació són els que aporten menys
energia i gairebé aporten la mateixa calor durant tot l’any, ens centrarem en la calor que aporta
l’ocupació i la radiació per les finestres exteriors. L’ocupació genera més guanys de calor durant el curs
escolar que a l’estiu, ja que es tracta d’un centre esportiu ubicat a un campus universitari allunyat de la
ciutat, per tant, la majoria dels seus usuaris són alumnes i docents de la mateixa universitat els quals
fan servir les instal·lacions esportives durant el curs. Els guanys per radiació, lògicament augmenten
l’estiu perquè el sol incideix amb més força, però a l’hivern pràcticament l’aportació de calor és la
mateixa que aporta la il·luminació artificial.
A les següents taules, podem veure la radiació que incideix a l’edifici, la velocitat del vent i la
pressió atmosfèrica:

Gràfic 2.2.4.5 Guanys interns anuals
Gràfic 2.2.4.7 Radiació solar mensual
El motiu més gran de guanys interns d’energia al centre és l’ocupació d’aquest i l’activitat que si
duu a terme, que al fer esport, cada persona radia molta calor a l’espai i això provoca que hagi d’estar
en constant refrigeració inclús a l’hivern en segons quines hores del dia. El segon motiu de guanys
interns de calor és la radiació solar que entra per les finestres exteriors, sobretot a les finestres de cara
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Gràfic 2.2.4.8 Velocitat del vent mensual

Gràfic 2.2.4.11 Temperatures zona oficines diàries
Gràfic 2.2.4.9 Pressió atmosfèrica mensual

La temperatura es de 21 graus durant les hores d’obertura del centre, excepte durant les hores
on està més ocupada les zona que puja fins a 23 graus. Quan el centre està tancat a la nit, la

La temperatura exterior de bulb sec es mesura amb un termòmetre convencional de mercuri o

refrigeració deixa de funcionar i la temperatura puja fins als 25 graus.

similar. Aquesta temperatura junt amb la temperatura de bulb humit s’utilitzen per a la determinació de
la humitat relativa i del punt de rosada entre d’altres. A continuació es pot observar la relació entre la
temperatura de bulb sec exterior i la temperatura de rosada exterior.

Gràfic 2.2.4.10 temperatures exteriors (sec/humit) mensual
Gràfic 2.2.4.12 Temperatures zona vestuaris diàries
Totes aquestes gràfiques que ens proporciona el programa, ens donen informació bàsicament
de les condicions tèrmiques de la ubicació de l’edifici i com respon aquest. Design Builder, ha confirmat

La temperatura és de 24 graus durant les hores d’obertura i de 27 graus durant la nit, per tant hi
ha confort durant les hores lectives.

el comportament que té l’edifici i al llarg de l’any i desglossat mensualment, dades amb les quals
podem començar a pensar l’estratègia per reduir la demanda del centre.
Com es pot veure a les gràfiques, durant l’estiu és quan més energia es consumeix ja que el
consum de refrigeració és molt més alt, tenint en compte que, es tracta d’un centre esportiu el qual
necessita refrigeració gairebé tot l’any en les zones de gimnàs.
Així doncs, per entendre millor l’edifici, cal veure com es comporta un dels dies més calorosos
de l’any, com per exemple el 15 de juliol, que va ser el dia més calorós de l’any 2012, i com que les
dades de consums del centre són del 2012-2013, ens serveix com a dia d’exemple.
Primer de tot, seguint l’anàlisi que hem fet anualment, observem quines són les temperatures de
confort diàries al centre en les diferents zones:

Gràfic 2.2.4.13 Temperatures zona gimnàs/esquaix/rocòdrom diàries
La zona gimnàs, ha de ser una temperatura freda, i veiem que tot i els guanys que té per
ocupació o radiació solar, es manté a una temperatura de 20 graus.

30

Gràfic 2.2.4.14 Temperatures zona gimnàs/esquaix/rocòdrom diàries
Per últim, la temperatura de l’aire de la piscina es manté a 29 graus durant tot el dia, però la
temperatura radiant arriba fins als 36 graus.

Gràfic 2.2.4.17 Guanys interns diaris zona vestuaris

I a continuació els guanys tèrmics a cada zona:

Gràfic 2.2.4.15 Guanys interns diaris zona oficines

Gràfic 2.2.4.18 Guanys interns diaris zona piscina
Aquestes quatre gràfiques són representatives per cada zona, però cal estudiar totes les zones
als diferents edificis per veure els guanys tèrmics i poder reduir realment la demanda del centre, ja que
no tindrà els mateixos guanys per radiació els vestuaris de la planta baixa de l’edifici piscina que els
vestuaris de planta primera de l’edifici central.
A cada zona, podem veure els guanys que té per ocupació i els guanys que té per radiació solar
i per tant, ja tenim més clara l’estratègia per reduir la demanda del centre i fer unes propostes de
millora adients a cada zona.

Gràfic 2.2.4.16 Guanys interns diaris zona vestuaris

Auditoria energètica al SAF

31

Però els ratis més importants a l’hora d’analitzar el SAF i els que hem de tenir més en compte,

2.3 COMPARACIÓ DE RATIS
Ara que ja tenim els resultats de la simulació cal veure en quin punt ens trobem, és a dir, cal

són els ratis de consum de cada zona:

saber si aquest centre esportiu consumeix molt o poc en comparació a altres centres.
La comparació la podem fer amb els poliesportius del projecte EFISport, el qual està mencionat
al principi del projecte.

Zona

electricitat (kWh/m³)

gas (kWh/m³)

Oficines

52,35

32,63

Piscina

59,02

86,55

Gimnàs + esquaix

5,2

8,3

Vestuaris

14,12

129,2

Si recuperem les dades de la taula 1.4.1, podem treure els ratis sobre superfície dels consums
de gas i electricitat:
Centre 1

Centre 2

Centre 3

Centre 4

Centre 5

SAF

176

188

261

125

211

116

Electricitat
(kWh/m²)
Gas
(kWh/m²)
Aigua
(m³/m²)

478

873

448

665

791

182

0,9

4,5

2,5

2,3

3,3

2,22

Taula 2.3.3 Ratis de consum del centre per zones

Taula 2.3.1 Comparació de ratis amb les centres del projecte EFISport
Aquesta taula pot ajudar a comprendre definitivament el centre, ja indica el consum de l’edifici
Amb aquestes dades comprovem que el SAF ja és un poliesportiu amb un nivell d’eficiència
energètica bo sobretot en el consum de gas. Cal tenir en compte a l’hora de comparar els diferents
consums en els poliesportius, la forma, orientació i microclima que tenen aquests, ja que la causa de
que consumeixin més energia que el SAF pot ser que els microclimes dels diferents centres siguin més
agressius.
A la següent taula, podem veure altres ratis del SAF, tenint en compte també la ocupació i les
emissions de CO2:

per el volum que té.
A la zona vestuaris, el consum de gas és el més elevat segons el seu volum, ja que es un dels
espais més petits del centre, però en canvi té un consum de gas elevat ja que és l’única zona que
utilitza aigua com a calefacció (terra radiant) i ACS a la vegada.
La zona de la piscina, és la zona que més consumeix, i això es deu a la quantitat de bombes
que té i a la quantitat d’aigua que ha d’escalfar, per altre banda, es tracta d’un espai gran, per tant el
rati de gas no és tan elevat com a la zona de vestuaris.
Les zones de gimnàs, tenen un rati molt petit en comparació a la resta de zones, i això es deu a

kWh/m²any

kWh/m³any

298

73,30

kgCO2/ m²

kgCO2/ m³

kWh/m³any per

kgCO2/ m³ any

any

any

persona

per persona

139

565,24

0,00024

0,00185

que els espais són molt grans i l’única energia que necessiten serveix per calefactar la zona i la
il·luminació, en canvi a la zona d’oficines es necessita energia per calefactar la zona, per la il·luminació
i pels equips d’oficina (ordinadors, projectors, impressores...).

SAF

Taula 2.3.2 Ratis de consum del centre segons ocupació i emissions de CO2
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A més, l’aportació d’elements d’ombra reduirà molt el consum de refrigeració, però s’ha de

2.4 PROPOSTES DE MILLORA
Amb els resultats obtinguts, i havent fet la comparativa amb els altres centres, podem afirmar

deixar entrar la llum per no tenir un consum més elevat de il·luminació,per tant, li afegim cortines

que ens trobem amb un edifici eficient energèticament parlant. En aquest apartat hi haurà dos tipus de

translúcides per evitar que la radiació entri directament al centre. La zona d’oficines de planta baixa ja

propostes de millora: les propostes destinades a la reducció directa de la demanda energètica (qui

conta amb aquestes cortines.

indirectament també reduiran el consum), i les propostes destinades a la reducció del consum.


Per a la reducció del consum, es duran a terme unes propostes de millora en les instal·lacions

Murs i cobertes

les quals també es van proposar al projecte Step2Sport, i que reduiran el rati de consum del centre per

Aquest centre, treballa millor a l’hivern que a l’estiu, ja que com hem vist als resultats que ens

sota dels 112,3 kWh/m²any, que és el que actualment es demana a l’estat espanyol perquè un centre

ha proporcionat Design Builder, l’activitat que si duu a terme a l’interior és alta, i per tant genera calor.

esportiu sigui considerat nZEB.

Això vol dir que durant l’hivern hi ha menys consum ja que no cal calefactar amb la mateixa intensitat

Per la reducció de la demanda, les propostes de millora es centraran en millorar l’envolupant de

que amb la que es refrigera a l’estiu, aleshores l’estratègia a seguir serà reduir la demanda el centre

l’edifici, i per fer-ho, s’han analitzat els resultats del Design Builder. A partir d’aquí, s’ha de tenir en

durant els mesos d’estiu. Analitzant els murs de l’edifici central, més concretament la zona d’oficines i

compte quina estratègia es vol seguir que aporti reducció de la demanda tant a l’hiven com a l’estiu.

dels vestuaris, hem vist que hi ha moltes filtracions d’aire exterior (imatge 2.4.0.2), i la solució seria

Segons els resultats de Design Builder, el consum elèctric més gran és el de refrigeració, ja que

tapar aquestes filtracions. A més, es pot observar que els elements estructurals estan al descobert

l’activitat que si duu a terme genera calor dins l’espai, i es generen augments de temperatura deguts a

cosa que provoca ponts tèrmics. (Tant el mur com la coberta semi ovalada d’aquesta zona de l’edifici

la radiació solar, per tant, durant els mesos d’estiu, l’estratègia a seguir ha de ser deixar entrar radiació

central tenen la mateixa composició constructiva, per tant, la solució ha de ser la mateixa en ambdós

solar el menys possible, sobretot per les parets de cara sud que com hem vist abans, són les que més

parts)

pateixen el sol directament. Per tant, les propostes de millora són les següents:


Finestres

Col·locació de finestres amb doble vidre i trencament de pont tèrmic a les finestres a cara sud i
oest, ja que les finestres actuals són de vidre senzill i sense trencament de pont tèrmic, amb
preferència a les zones dels vestuaris de l’edifici central, esquaix i sales de gimnàs de l’edifici central.

Imatge 2.4.0.1 Interior del mur edifici central
A banda de les filtracions, la composició dels murs i les cobertes és bona com hem pogut
comprovar en l’apartat 2.3. Si afegíssim aïllament tèrmic a algun dels tancaments, segons Design
Builder, l’edifici es comportaria pitjor ja que té molts guanys d’energia interns sobretot per ocupació, per
tant, per millorar l’edifici s’hauria de treure 0,5 centímetres d’aïllament tèrmic a les façanes de l’edifici

Imatge 2.4.0.1 Millora finestres edifici central

central on hi ha les zones de gimnàs. Els resultats de treure aquest espessor d’aïllament tèrmic redueix
mínimament la demanda, ja que la millora que garanteix a l’estiu, suposa una desavantatge a l’hivern.
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2.4.1 Millores per assolir la categoria nZEB

Entorn

A banda de les propostes de millora a l’envolupant de l’edifici, el centre disposa de terreny al

Les mesures de millora que es proposen a continuació, estan centrades a la millora de les

seu voltant, en el qual hi ha vegetació (arbres i gespa) que refrigera al centre per la cara sud, sobretot a

instal·lacions per reduir el consum, no la demanda; i són les que vam proposar quan estàvem elaborant

la façana sud est de l’edifici central i les cares est i sud de l’edifici piscina; per tant, una última proposta

el projecte Step2Sport.

de millora en referència a l’entorn és augmentar la vegetació, ja que és una font de refrigeració natural,
augmentant el nombre d’arbres que proporcionen ombra a la cara sud est de l’edifici central, i plantar

2.4.1.1 Substitució de les calderes actuals per una caldera de biomassa

gespa al terreny en què es troba la cara nord oest de l’edifici central.
Es proposa substituir les dues calderes de gas natural per una caldera de biomassa amb la
Aplicant aquestes millores al programa, veiem que el consum del centre disminueix:

finalitat que bona part de la demanda energètica del SAF estigui coberta per fonts d’energies
renovables.

RESULTAT

Consum model base

Consum model millora

Consum total

290,02 kWh/m²

232,40 kWh/m²

Els beneficis ambientals de l’ús de la biomassa com a recurs energètic alternatiu als
combustibles fòssils son:


Disminució de les emissions de sofre.

Com ja s’ha vist a la comparació de ratis, aquest centre ja era eficient energèticament parlant,



Disminució de les emissions de partícules.

en comparació a altres centres esportius, però segueix lluny del rati de consum provisional que



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

estableix l’estat espanyol als centres esportius ubicats al clima C2 (112,3 kWh/m²) per tant, a l’apartat



Cicle neutre de CO2, sense aportació a l’efecte hivernacle

2.4.1, es fan unes propostes de millora a les instal·lacions del centre per reduir el consum energètic



Aprofitament de la biomassa forestal de la comarca, reduint el risc d’incendis en els seus

perquè pugui ser considerat un edifici nZEB.
Els pressupostos de les millores tant de l’envolupant com de les instal·lacions es troben als
annexos.

boscos.
El manteniment i funcionament de les calderes de biomassa requereix una supervisió constant i
qualificada. És necessari que hi hagi una persona responsable que s’encarregui de l’adquisició i el
control de qualitat de la biomassa del control, del sistema i de la documentació de l’operació de la
planta així com de la neteja i de l’extracció de les cendres de manera periòdica. En el cas d’utilització
d’estelles, la sitja ha d’estar perfectament protegida de les filtracions d’aigua, i convenientment
ventilada, atesa la facilitat de formació de fongs a les estelles humides.
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2.4.1.2 Sistema d’acumulació d’aigua amb estratificació tèrmica
Amb aquest sistema es redueix el consum energètic especialment en les hores de baixa
Per tal de millorar l’eficiència energètica en la producció de calor es proposa instal·lar un

demanda d’energia a l’eliminar l’acumulació d’aigua calenta sanitària i optimitzar el transport d’energia

sistema d’acumulació d’aigua calenta amb estratificació tèrmica de la tecnologia Solvis. En

des de les calderes fins als diferents serveis del centre. Cal dir que el centre disposa d’un volum

l’acumulador s’emmagatzema energia en forma d’aigua calenta tècnica estratificada, la qual s’utilitzarà

d’acumulació d’aigua calenta molt elevat i a més la majoria dels acumuladors són de tipus horitzontals.

per mitjà de circuits secundaris per a la producció d’aigua calenta sanitària, calefacció i escalfament

Els acumuladors horitzontals fan disminuir el rendiment de la instal·lació, ja que dificulten l’estratificació

dels vasos de les piscines. A més a més, es proposa que l’acumulador estratificat estigui alimentant

de la temperatura de l’aigua.

també per la instal·lació solar tèrmica ja existent, donant prioritat d’aquesta manera a l’aigua escalfada
per energia solar quan hi hagi disponibilitat. El sistema es controlarà mitjançant sondes de temperatura
diferents. El sistema disposa d’una centraleta que regula la temperatura mínima en cada zona de

Resumint les principals avantatges que ofereix aquesta tecnologia són:


l’acumulador i varia les temperatures per tal de proporcionar aigua calenta als diferents serveis del

La reducció de pèrdues energètiques, fet que generarà un major confort tèrmic a la sala de
calderes .



Consum energètic en funció de la demanda



Possibilitat d’integrar l’energia solar tèrmica en el sistema

Amb aquesta tecnologia es pot escalfar únicament el volum mínim per satisfer la demanda del



Eliminació de l’acumulació d’aigua calenta sanitària

centre. A més a més, s’optimitzarà el rendiment de la caldera ja que s’optimitzen els salts tèrmics, i es



Estabilitat de temperatures d’impulsió i retorn, garantint la qualitat del servei

redueixen les engegades i parades de les caldera. En gestionar correctament les diferents



Sistema compacte que ocupa poc espai

temperatures de la instal·lació i aprofitar els retorns dels diferents circuits de forma eficient, permetrà



Baix cost de manteniment i una major vida útil de les calderes

centre.

que les calderes redueixin notablement les hores de funcionament i per tant es reduirà el consum
energètic. La centraleta del sistema es pot visualitzar en línia per tal de poder fer el seguiment òptim de
la instal·lació (ho pot fer el client o Solvis). Cal comentar, que aquest sistema és compatible també amb

Els equips a instal·lar són:


calderes de biomassa.

1 acumulador d’estratificació tèrmica per a 40.000 L/h amb una capacitat de 6.000 litres i sondes
de temperatura



1 estació de producció d’aigua calenta sanitària instantània



Estacions de càrrega a estratificador (un per calderes i una per la solar tèrmica)



Col·lector de distribució i substitució parcial de bombes circuladores d’aigua calenta per bombes
de classe energètica A.



1 NetBox amb connexió web
Solvis ofereix una garantia de l’acumulador estratificat de 10 anys, i amb una vida útil del

sistema superior als 20 anys.

Esquema 2.4.1.2.1 Sistema d’acumulació d’aigua amb estratificació tèrmica de Solvis.

Auditoria energètica al SAF

35

2.4.1.3 Ampliació de la instal·lació solar tèrmica

2.4.1.4 Instal·lació de manta tèrmica a la piscina

Actualment, el SAF disposa de 27 captadors solars plans amb una superfície de captació de

Es recomana instal·lar una manta tèrmica durant les hores de no ús de la piscina. Amb aquesta

67,5 m2 per a la producció d’aigua calenta. Es proposa ampliar la instal·lació solar tèrmica per tal

mesura es redueix significativament l’evaporació de l'aigua del vas de la piscina, al voltant d’un 90%,

d’escalfar l’aigua dels vasos de la piscina mitjançant energia solar.

reduint les pèrdues tèrmiques del vas. De fet, el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis
(RITE) obliga a instal·lar una manta tèrmica per a evitar pèrdues de calor durant les hores en que no es

Als annexes, es realitza el càlcul per a estudiar la viabilitat d’implantar energia solar tèrmica amb

fa servir la piscina climatitzada.

captadors plans. S’ha utilitzat el mètode de les f-chart i les dades de radiació solar a Cerdanyola del
Vallès per realitzar el càlcul. A la següent taula es representa la radiació solar amb una inclinació dels

La manta tèrmica consisteix en un cobertor de material plàstic i gruix inferior a 1 cm que es

captadors solars de 45ºC. S’ha considerant una temperatura mitjana de l’aigua de xarxa de 10ºC, tal i

disposa sobre el vas de la piscina, on flota, durant les hores que no es fa servir. En el mercat es

com estableix l’ordenança solar tèrmica de Cerdanyola del Vallès.

diferencien principalment dos tipus de mantes tèrmiques per a piscines interiors, les que eviten
l’evaporació (ex: mantes de polietilè de bombolles d’aire amb una ràfia de protecció de polietilè) i les
mantes isotèrmiques que a més a més d’evitar l’evaporació minimitzen les pèrdues de calor per

Mes

Radiació solar
(kJ/m2 i dia)

Gener

15.470

Febrer

16.879

Març

18.443

Abril

19.155

Maig

20.041

Juny

21.624

Juliol

22.894

i limita més encara l’absorció d’aigua. N’hi ha que també son impermeables al vapor

Agost

21.081

d’aigua, proporcionant una eficiència tèrmica mes gran, i sobretot, una vida útil més llarga.

Setembre

21.004

Octubre

13.949

A l’hora de seleccionar la manta tèrmica aquesta hauria de tenir una conductivitat tèrmica < 7

Novembre

15.820

W/m2C, fàcil neteja, inexistència d'efectes secundaris sobre la qualitat de l'aigua, facilitat de

Desembre

14.227

manteniment i reparació, i un sistema d'enrotllament controlable per a una o dues persones. Es

conducció. No es recomana la instal·lació de mantes amb bombolles d’aire ja que no tenen les
característiques d’aïllament tèrmic necessàries i perquè poden causar problemes higiènics en cas que
es trenquin les bombolles. Així doncs, es recomana instal·lar mantes isotèrmiques, que generalment
estan formades per tres capes:


Capa aïllant d’escuma de polietilè, poliestirè o poliuretà de cèl·lula tancada (que
no absorbeix aigua). Al mercat hi ha diferents gruixos: 3 mm, 5 mm, 10 mm, essent el mes comú
el de 5 mm.





Capa inferior: un film de polietilè que protegeix l’escuma dels productes químics

Capa superior de ràfia (a mes densitat de fil, millor). També pot incorporar un film de protecció.

requereixen al voltant de 30 minuts per desplegar les mantes de forma manual, mentre que les

Taula 2.4.1.3.1 Radiació solar a Cerdanyola del Vallès amb una inclinació dels captadors solars de
45ºC.

motoritzades requereixen tan sols uns 6 minuts. Es recomana utilitzar mantes motoritzades per tal que
s’utilitzin a diari.
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A continuació s’estima l’estalvi elèctric associat al menor ús del climatitzador:

Recinte piscina

Funcionament
climatitzador
(Hores dia/any)

Funcionament
climatitzador
(Hores nit/any)

Consum elèctric
(kWh PCI/any)

Sense manta tèrmica

4.380

4.380

277.397

Amb manta tèrmica

4.380

438

152.568

Estalvi energètic

-

-

124.829

Taula 2.4.1.4.4 Estalvi elèctric en el climatitzador de la piscina pel fet d’utilitzar una manta tèrmica.
Imatge2.4.1.4.1 Manta motoritzada automàtica
A continuació, s’estima l’estalvi energètic associat a la reducció de les necessitats de calefacció
de l'aigua del vas, considerant que l’evaporació de l’aigua es redueix un 90% durant a les nits degut a
la presència de la manta tèrmica. Amb la manta tèrmica s’assoleix al voltant d’un 9% d’estalvi en el
consum de gas natural destinat a escalfar el vas de la piscina.

Vas de 25 x 16,67 m

Demanda calor vas
piscina gran
(kWh/any)

Consum gas natural
vas piscina gran
(kWh PCS/any)

Sense manta tèrmica

339.126

484.466

Amb manta tèrmica

307.091

438.701

Estalvi energètic

32.035

45.765

Taula 1.1.4.2 Estalvi energètic d’utilitzar una manta tèrmica a la piscina d’adults

Vas de 16,67 x 6 m

Demanda calor vas
piscina gran
(kWh/any)

Consum gas natural
vas piscina gran
(kWh PCS/any)

Sense manta tèrmica

180.113

257.304

Amb manta tèrmica

166.234

237.478

Estalvi energètic

13.879

19.827

Taula 2.4.1.4.3 Estalvi energètic d’utilitzar una manta tèrmica a la piscina lúdica
Un altre estalvi energètic a considerar prové de la disminució de la necessitat de tractament
d’aire per a controlar la humitat durant les hores en què no funciona. Si es disposa de manta tèrmica, el
consum elèctric associat a la deshumectació es minimitza ja que no hi ha evaporació de l’aigua del vas,
i per tant no cal deshumectar mentre està col·locada la manta. Aquesta mesura ha d’anar unida a la
reducció de les condicions de consigna del recinte. D’aquesta manera, la temperatura del recinte es pot
disminuir sense que es produeixin condensacions, ja que la humitat relativa haurà disminuït amb la
manta tèrmica.

Auditoria energètica al SAF
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2.4.1.5 Recuperació de calor en la renovació de l’aigua del vas de la piscina

A continuació es detallen les pèrdues de calor mensuals associades a la renovació de la piscina
d’adults i la piscina lúdica:

L'aigua de renovació que s'introdueix de la xarxa es troba a una temperatura inferior a la del vas
Mes

Tª aigua
de xarxa
(ºC)

significa que anualment es renoven 10.332 m3/any (9.127 m3 d’aigua a la piscina adults i 1.205 m3/any

Gener

a la piscina lúdica) els quals no s’aprofita la calor. Les pèrdues energètiques per renovació de l’aigua

de la piscina, això fa que s'hagi d'escalfar l’aigua de xarxa mitjançant la caldera fins a la temperatura

On:

C ρ Ce
Qre  RE
  TW  Tred 
3,6  S

Piscina lúdica

10,3

Qre
(Wh/m2)
36.189

Qre
(kWh)
15.082

Qre
(Wh/m2)
23.473

Qre
(kWh)
2.348

Febrer

10,7

31.807

13.256

20.718

2.072

Març

12,4

31.603

13.171

20.951

2.095

Abril

14,2

26.899

11.210

18.249

1.825

Maig

16,6

22.431

9.348

15.906

1.591

Juny

19,4

15.930

6.639

12.216

1.222

Juliol

20,9

13.173

5.490

10.814

1.082

Agost

22,4

9.864

4.111

8.994

900

Setembre

21,5

11.450

4.772

9.752

975

Octubre

19,1

17.153

7.149

13.003

1.301

Novembre

14,9

25.225

10.512

17.327

1.733

Desembre

11,7

33.095

13.793

21.772

2.178

Total

-

274.821

114.532

193.175

19.321

d'utilització. Considerant que el percentatge de renovació dels dos vasos de la piscina és del 3% diari,

s’han calculat a partir de la següent expressió:

Piscina adults

Taula 2.4.1.5.1 Pèrdues de calor associades a la renovació de l’aigua de les piscines.
Les pèrdues tèrmiques en la renovació de l’aigua dels dos vasos és de 133.853 kWh/any. Es
proposa recuperar la calor en el procés de renovació de l’aigua dels vasos, mitjançant un intercanviador
de calor. Amb un intercanviador aigua-aigua es podria recuperar al voltant del 50% de les pèrdues de
renovació (66.926 kWh/any) per preescalfar l’aigua de reposició. Considerant les pèrdues energètiques
en calderes i distribució, l’estalvi energètic anual serà de 83.658 kWh PCS, que equivalen a 75.627
kWh PCI.
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2.4.1.6 Substitució del climatitzador de la piscina per una deshumectadora d’alta
eficiència energètica

ventilador de l’aire de retorn de 6,5 kW, els quals s’estima que el seu consum anual és d’uns 101.994
kWh/any. Amb una nova deshumectadora amb ventiladors plug-fan amb variadors de freqüència
s’estima un estalvi energètic de 25.498 kWh/any.

Donada l’antiguitat de l’actual climatitzador de la piscina (gairebé 25 anys) es recomana
substituir-la per una deshumectadora d’alta eficiència energètica, que incorpori ventiladors plug-fan

La nova deshumectadora porta incorporat a l’interior un recuperador d’aire d’extracció estàtic

amb variadors de freqüència, free-cooling amb control automàtic de les comportes, recuperador de

amb rendiments superiors al 50%, permetent realitzar recuperacions de fins el 50% de l’aire exterior.

calor estàtic, control de la temperatura de manteniment de l’aigua de la piscina i sonda de CO2 en el

Mentre que l’actual climatitzador disposa d’un recuperador de calor exterior a la deshumectadora, pel

retorn. Amb la nova deshumectadora s’optimitzaria el sistema de control de deshumidificació. El control

que s’estima que es recupera només el 20% del cabal nominal de l’equip. El fet de tenir el recuperador

de la nova deshumectadora inclou un programador horari que permet modificar les consignes de treball

de calor incorporat fa augmentar el rendiment de la deshumidificació amb el pre-refredament de l’aire a

de temperatura i humitat relativa. El control permet modular les comportes d’aire exterior quan interessi,

l’entrada de l’evaporador. Això fa que es puguin utilitzar compressors de menor potència frigorífica.

en hores de no ocupació, festius, etc. Es pot ajustar el percentatge d’obertura de les comportes en uns

S’estima una reducció del 10% en el consum de compressors, el que significa un estalvi anual de

moments determinats i dies (per exemple en moments de molta ocupació quan la concentració de l’aire

17.540 kWh.

és molt elevada, pot realitzar-se momentàniament una renovació de l’aire interior). En cas d’instal·lar la
manta tèrmica, la deshumectadora es pot programar per tal de disminuir la temperatura del recinte
durant les hores nocturnes, reduint els cabals d’aire interior.

Figura 2.4.1.6.1 Esquema d’una deshumectadora amb sondes de temperatura (T), humitat (H),
pressió de conducte (P), ventiladors amb variadors de freqüència (V), actuador de comporta (S) i
presostat de l’aire del conducte (F).

Els ventiladors plug-fan no utilitzen corretges ni politges, reduint-se així les ineficiències en la
transmissió i eliminant el desgast i el manteniment de la transmissió. S’assoleixen estalvis del voltant
del 25% en ventilació. El climatitzador actual disposa d’un ventilador de l’aire d’impulsió de 9,2 kW i un

La deshumectadora proposada s’ha seleccionat en base a les següents condicions:


Cabal d’aire: 30.000 m3/h



Massa evaporada d’aigua 100 kg/h



Temperatura de l’aire de la piscina: 28-29ºC



Humitat relativa (HR) del 65%

Auditoria energètica al SAF
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2.4.1.8 Instal·lació d’energia solar fotovoltaica destinada a autoconsum

2.4.1.7 Substitució de làmpades convencionals per tecnologia LED
Es recomana substituir les làmpades convencionals per tecnologia LED (Light Emitting Diode),
els quals ofereixen un estalvi energètic significatiu. Els avantatges principals dels LED són:

La Directiva Europea d’Eficiència Energètica considera un edifici amb un consum d’energia
quasi nul, aquells que cobreixen una part significativa de la seva demanda amb energies renovables. A



Baix consum d’energia

Espanya, des del gener de 2012 està en vigor el Reial Decret Llei 1/2012, de 27 de gener, pel qual es



Alta eficàcia lluminosa

procedeix a la suspensió dels procediments de preassignació de retribució i a la supressió dels



Vida útil elevada (40.000 – 50.000 h)

incentius econòmics per a noves instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de cogeneració,



Cost quasi nul de manteniment

fonts de energia renovables i residus. Això es tradueix en la paralització de les primes a energies



Encesa instantània

renovables.

Cal prioritzar la instal·lació de làmpades energèticament eficients, així com considerar l’eficàcia i

Actualment, existeixen dues vies d'autoconsum fotovoltaic instantani:

l’Índex de Reproducció Cromàtic (IRC) adequat per l’ús, i també una vida útil el màxim de llarga

 Venda d'excedents: amb aquest sistema només es permeten connectar en xarxa interior de

possible. L’eficàcia lumínica dels LED és comparable a la de la resta de tecnologies, fins i tot superior

baixa tensió instal·lacions fotovoltaiques de fins a 100 kW de potència nominal, tal i com

en alguns casos. Cal remarcar també que és una tecnologia en desenvolupament constant, i que les

estableix el Reial Decret 1699/2011. En aquesta modalitat es requereix sol·licitar un punt de

millores potencials fan que l’interval actual d’eficàcia es pugui ampliar a curt termini.

connexió a la xarxa i la inscripció al Registro de Instalaciones de Producción en Régimen
Especial (RIPRE).

A la taula següent es realitza una comparació de fluorescents tubulars convencionals i
 Injecció zero: amb aquesta modalitat d'autoconsum, tota la producció fotovoltaica es

làmpades de descàrrega amb la tecnologia LED.
Làmpada

Potència
(W)

Eficàcia
lluminosa
(lm/W)

IRC

Vida útil
(hores)

Estalvi
energètic

Fluorescent tubular

18

75

80-89

12.000

-

Fluorescent LED

11

70

80

40.000

39%

Fluorescent tubular

36

93

80-89

12.000

-

Fluorescent LED

22

90-100

80

40.000

39%

Fluorescent tubular

58

90

80-89

12.000

-

Fluorescent LED

25

80

80

40.000

57%

Halogenurs metàl·lics

400

65-100

65-93

20.000

-

LED

200

85-100

75-90

50.000

<50%

Vapor de sodi

400

120-140

25

20.000

-

LED

200

85-100

75-90

50.000

<50%

Taula 2.4.1.7.1 Comparativa de làmpades convencionals amb tecnologia LED.

consumiria en el mateix centre esportiu. La Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció
General d'Energia, va publicar el 14 de maig de 2014 una nota informativa on recull la
possibilitat de fer una instal·lació d'autoconsum interconnectada a la xarxa sense abocament a
la xarxa de distribució (és a dir amb "injecció zero"). Aquest fet comporta la possibilitat de fer
instal·lacions d’autoconsum majors de 100 kW sota aquesta modalitat. Aquestes instal·lacions
es fan d'acord amb el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) (Reial Decret
842/2002) i es legalitzen a través de la Subdirecció General de Seguretat Industrial. En aquesta
modalitat no es necessita el permís de la companyia distribuïdora i es simplifiquen els tràmits
administratius.
Es proposa realitzar una instal·lació fotovoltaica de 109,92 kWp, equivalent a una potència
nominal de 100 kW, i amb la modalitat d'injecció zero degut a que els tràmits son més senzills.
A continuació es calcula la producció d’energia considerant una inclinació dels panells de 25ºC i
amb orientació sud, i amb un rendiment de la instal·lació del 80%.
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Mes

Radiació solar
(kWh/m2 i dia)

Radiació solar
(kWh/m2 i mes)

Producció
fotovoltaica
(kWh/mes)

Gener

2,91

90,21

7.933

Febrer

3,50

98,00

8.618

Març

4,79

148,49

13.058

Abril

5,32

159,60

14.035

Maig

5,87

181,97

16.002

Juny

6,37

191,10

16.805

Juliol

6,53

202,43

17.801

Agost

6,13

190,03

16.710

Setembre

5,34

160,20

14.087

Octubre

4,16

128,96

11.340

Novembre

3,02

90,60

7.967

Desembre

2,69

83,39

7.333

Total

-

1.724,98

151.688

Taula 2.4.1.8.1 Radiació solar diària i mensual a Cerdanyola del Vallès i producció fotovoltaica amb
una inclinació dels panells de 25ºC i orientats al sud.
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3

CONCLUSIONS

consumeix és la piscina, ja sigui per la gran quantitat d’aigua que ha d’escalfar i mantenir, com per la
maquinaria que necessita per bombejar l’aigua i mantenir el recinte amb les condicions tèrmiques

Finalment, a mode de conclusió, presentaré de forma ordenada i breu els punts més importants del
projecte i la viabilitat de les propostes de millora energètica:

adequades. Una bona estratègia per reduir el consum de gas i d’aigua és la de posar una manta
tèrmica, ja que l’aigua s’evaporarà molt menys, fet que reduirà molt el consum d’aigua i de gas
proporcionalment.



Edifici esportiu eficient

Cadascun dels edificis que componen el SAF, segons les comparacions que hem fet durant el



Sostenibilitat del centre esportiu

projecte amb els poliesportius estudiats al projecte EFISport, està construït seguint una estratègia per

Finalment, a part de tenir en compte tots els factors que componen l’edifici, per aconseguir que sigui

tenir una demanda baixa i, per tant, ha estat difícil reduir la demanda del centre. El centre està ben

sostenible el centre ha de complir dos requisits: el primer és que sigui un edifici amb un nombre elevat

adaptat al medi, ja que aprofita el terreny que té al voltant per posar-hi gespa a la zona sud amb

d’usuaris, és a dir, que el rati d’usuaris/energia consumida sigui el menor possible; el segon

l’objectiu de refrigerar la zona, i arbres que fan ombra a la cara sud de l’edifici central; a les cares sud i

requisit és que l’edifici aprofiti al màxim els recursos naturals que l’envolten, aprofitant els punts

est de l’edifici piscina hi consten les finestres, que estan estratègicament dissenyades i ubicades

forts del seu entorn i evitant els seus punts dèbils.

segons l’activitat que s’hi duu a terme a l’interior.

En el cas del SAF, el rati de kWh/m³any per persona és de 0,00024, el qual no és molt elevat. A
més, inclús abans de les propostes de millora el centre ja aprofitava els recursos naturals per estalviar



Ponts tèrmics

L’edifici central té filtracions i ponts tèrmics a les zones de vestuaris i oficines, ja que com es
pot observar a la imatge 2.4.0.2, els elements estructurals estan en contacte amb la càmera d’aire
ventilada i a més, té alguns forats de petites dimensions que fan que es perdi energia i, en
conseqüència, és molt important solucionar-ho, ja que la reducció de la demanda és l’objectiu principal.
Cal tenir en compte que a l’edifici central les finestres són simples i sense trencament de pont
tèrmic i, per tant, en èpoques de l’any, a les quals fa molta calor, la demanda de refrigeració augmenta
molt i per això és molt important posar finestres dobles amb trencament de pont tèrmic.


Cost elevat a les millores en instal·lacions

Les millores a les instal·lacions, com es pot veure als annexes, tenen un cost elevat, i en
general, un període de retorn molt llarg. Per molts poliesportius, sobretot els públics com és el cas
del SAF, és difícil assumir una despesa econòmica tan gran i, per això, cal prioritzar a l’hora de decidir
quines millores aplicar. Cal dir que al centre ja s’estan aplicant algunes de les millores, com la
tecnologia LED i la caldera de Biomassa, així que millores com l’estratificació perden eficàcia, sobretot
si es volen reduir les emissions de CO2.
Una manera d’afrontar aquest problema de cost elevat seria contactar amb una ESE (Empresa
de Serveis Energètics) i fer un contracte EPC (Energy Performance Contracting) o similar.


Consum elevat piscina

Per analitzar energèticament un centre esportiu, cal fer una anàlisi per cada espai, per tal
d’entendre millor com funciona. Com s’ha demostrat en aquest projecte, la zona que més energia

energia, com ara la vegetació per refrigerar-se. Així doncs, es tracta d’un centre esportiu sostenible,
que amb les propostes de millora, pot ser un edifici de consum quasi nul.
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-

meteosat:

http://www.meteo.cat/wpweb/climatologia/serveis-i-dades-climatiques/anuaris-de-dades-

meteorologiques/xarxa-destacions-meteorologiques-automatiques/
- Solo arquitectura: http://www.soloarquitectura.com/foros/
- Construmática: http://www.construmatica.com/
- Código Técnico de la Edificación: http://www.codigotecnico.org/

Eficiència

energètica

edificis

esportius:

http://www.o-innova.com/eficiencia-energetica-en-
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Substitució de les calderes actuals per una caldera de biomassa

-

Sistema d’acumulació d’aigua amb estratificació tèrmica

-

Ampliació de la instal·lació solar tèrmica

-

Instal·lació de manta tèrmica a la piscina

-

Recuperació de calor en la renovació de l’aigua del vas de la piscina

-

Substitució del climatitzador de la piscina per una deshumectadora d’alta eficiència
energètica

-

Substitució de làmpades convencionals per tecnologia LED

-

Instal·lació d’energia solar fotovoltaica destinada a autoconsum

 Inversions econòmiques en l’envolupant
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TAULES DE CONSUM
 Consum elèctric:

-

Consum maquinària:

Consum refrigeració
tipus
4224,73

KW

num

CTA-8.2-MV
NECS-CN/B
0512
CTA-8
CHL-40
CLA-2012

H/dia

1

2,2

16

kwh/dia
35,2

200

1
1
1
1

49,5
6,06
0,5
1,5

16
16
16
16

792
96,96
8
24

200
200
200
200

kwh año
7040

kwh/m2
any

158400
19392
1600
4800
191232 45,2649045

Consum ventiladors
4224,73

tipus

num

KW
9

HTB 150 N

0,605

H/dia kwh/dia
16
87,12

200

kwh año kwh/m2 any
17424 4,12428723

Consum
deshumificadora
4224,73

tipus
deshumectadora

KW

num
1

H/dia
15,7

16

kwh/dia
251,2

365

kwh año

kwh/m2 any

91688

21,7026887
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Consum
Bombes

tipus
SP 50/10-B
Grundfos
SP65/13-B
40/8-B
UPS 5060/2F
UPS 50120F
Grundfos
Grundfos
3 50-120F
Grundfos
Grundfos
Grundfos
Grundfos
Grundfos
WRN 0802
UPS 32-80B
Wilo
Wilo
Spa
MC-50-II
SP 80/12T
PC-1035
Doll MNGS125A
PSH
EMC
EMC
Silen2 200
EN50-125B
MAXI-30T
ND-19T
40-185F

num
2
1
2
2

KW
0,465
0,14
0,64
0,32

H/dia
24
24
24

kwh/dia
22,32
0
30,72
15,36

200
200
200
200

kwh año
4464
0
6144
3072

1

0,38

24

9,12

200

1824

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,72
0,3
0,29
0,489
1,265
0,46
0,28
0,53
1,5
3
0,26
0,24
0,26
0,24
0,26
1,78
0,072

24
8
15
15
15
16
8
8
8
8
24
24
24
24
24
24
24

17,28
2,4
4,35
7,335
18,975
7,36
2,24
4,24
12
24
6,24
5,76
6,24
5,76
6,24
42,72
1,728

200
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365

3456
876
1587,75
2677,275
6925,875
2686,4
817,6
1547,6
4380
8760
2277,6
2102,4
2277,6
2102,4
2277,6
15592,8
630,72

1
1
1
1
2
2
1
1
2

7,5
5,5
7,5
5,5
2,2
3
2,2
0,74
0,975

6
6
6
6
12
12
16
16
24

45
33
45
33
52,8
72
35,2
11,84
46,8

365
365
365
365
365
365
365
365
365

16425
12045
16425
12045
19272
26280
12848
4321,6
17082
213223,22

kwh/m2 año

50,4702596

 Consum de gas natural:
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 Consum d’aigua:
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INVERSIONS ECONÒMIQUES EN MILLORES DE LES INSTAL·LACIONS
S’estima l’estalvi econòmic de substituir el gas natural com a combustible per estella forestal de

 Substitució de les calderes actuals per una caldera de biomassa

la comarca, considerant els consums de gas que ha tingut el centre (edifici piscina i edifici central) en
Gas Natural

Biomassa
Consu
Cost
Cost
Cost
m
biomas
Període
Consu Consu
total
biomass Estalvi
(tones
sa
facturació m (kWh m (kWh
amb
a amb econòm
estella sense
PCS)
PCI)
imposto
imposto
ic (€)
forestal imposto
s (€)
s (€)
)
s (€)
Gener 2012 166.781 150.770 9.674
50,26
4.523 5.472,95 2.376,68
Febrer 2012 196.041 177.221

11.360

59,07

5.317

6.433,12 2.782,33

Març 2012

140.049 126.604

8.167

42,20

3.798

4.595,74 2.039,83

Abril 2012

132.400 119.690

7.993

39,90

3.591

4.344,73 2.200,25

Maig 2012

88.239

79.768

5.129

26,59

2.393

2.895,58 1.268,02

Juny 2012

68.120

61.580

4.045

20,53

1.847

2.235,37 1.064,07

Juliol 2012

42.368

38.301

2.547

12,77

1.149

1.390,31

693,69

Agost 2012

47.613

43.042

2.966

14,35

1.291

1.562,43

882,73

Setembre
2012

62.192

56.222

3.042

18,74

1.687

2.040,84

320,93

Octubre
2012

58.217

984,82

els darrers dos anys. S’ha considerat un preu de l’estella forestal de 120 €/tona i un poder calorífic de
3.000 kWh PCI/tona.
L’estalvi econòmic promig anual d’utilitzar estella forestal en lloc de gas natural és de 21.523 €.
A continuació es presenten els resultats previstos d’implantar una caldera de biomassa de 500 kW. En
la inversió s’ha considerat el cost de la caldera de biomassa, sitja d’emmagatzematge, sistema de
circulació del combustible, comandament de regulació dipòsit d’inèrcia i mà d’obra.

Producció d’energia amb biomassa
(kWh PCI/any)

1.178.521

Energia procedent de fonts
renovables respecte consum total del
centre (%)

61%

Estalvi en emissions (Kg CO2/any)

216.848

Estalvi econòmic (€/any)

21.523

52.628

3.532

17,54

1.579

1.910,40

Nov 2012

153.479 138.745

9.027

46,25

4.162

5.036,44 2.311,93

Inversió (€) (IVA no inclòs)

317.000

Des 2012

194.543 175.867

11.374

58,62

5.276

6.383,97 2.861,71

Període de retorn (anys)

14,7

Gener 2013 178.838 161.670

11.102

53,89

4.850

5.868,60 3.277,17

Febrer 2013 150.466 136.021

9.298

45,34

4.081

4.937,57 2.714,88

Març 2013

145.047 131.122

8.969

43,71

3.934

4.759,75 2.623,16

Abril 2013

145.755 131.763

8.967

43,92

3.953

4.782,98 2.590,02

Maig 2013

95.043

85.919

5.916

28,64

2.578

3.118,86 1.757,67

Juny 2013

52.991

47.904

3.389

15,97

1.437

1.738,91 1.070,19

Juliol 2013

42.093

38.052

2.734

12,68

1.142

1.381,29

Agost 2013

49.204

44.480

3.161

14,83

1.334

1.614,64 1.008,34

Setembre
2013

56.748

51.300

3.624

17,10

1.539

1.862,20 1.140,61

Octubre
2013

55.375

50.059

3.529

16,69

1.502

1.817,14 1.106,40

Nov 2013

129.423 116.998

7.982

39,00

3.510

4.247,04 2.319,64

Des 2013

156.323 141.316

9.599

47,11

4.239

5.129,77 2.758,99

892,21

Estalvi econòmic d’utilitzar biomassa en lloc de gas natural amb el consum als anys 2012 i
2013

Estalvi econòmic d’utilitzar biomassa en lloc de gas natural
Cal comentar que l’estalvi econòmic pot ser major i per tant el període de retorn de la inversió
menor, en cas que el poder calorífic de l’estella forestal subministrada sigui major al considerat.
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 Sistema d’acumulació d’aigua amb estratificació tèrmica

 Ampliació de la instal·lació solar tèrmica

Coneixent que el consum de gas natural anual promig per al període 2012-2013 va ser de

Es presenten diferents opcions d’ampliació de l’existent instal·lació solar tèrmica. Per diferents

1.303.674 kWh PCS, s’estima que amb la millora es reduirà el consum tèrmic en un 35%, aconseguint

superfícies de captació solar s’ha determinat l’estalvi energètic previst, la cobertura solar de la

un estalvi de 456.286 kWh PCS/any (412.482 kWh/any PCI). A continuació es presenten dos supòsits

demanda de calor dels vasos de la piscina, la inversió i el període de retorn.

diferents, el primer considerant la instal·lació de gas natural actual i la segona amb la instal·lació de
biomassa presentada a la primera proposta:


Supòsit 2: suposant que s’ha portat a terme la instal·lació de biomassa, s’estalviarien unes 137

Ampliació
superfície
captadors
(m2)
32

tones/any d’estella forestal que amb un preu de 0,12 €/kg s’obtindria un estalvi econòmic de
16.499 € anuals.

Supòsit 1: agafant com a referència el preu del gas natural del 2013 (0,04743 €/kWh PCS),
s’obtindria un estalvi econòmic de 21.642 € anuals.



Gas natural

Biomassa

Estalvi energètic (kWh PCI/any)

412.482

412.482

Estalvi energètic
respecte consum total del centre

21,4%

21,4%

Estalvi en emissions (Kg CO2/any)

83.800

0

Estalvi econòmic (€/any)

21.642

16.499

Inversió (€) (IVA no inclòs)

70.859

70.859

7%

Estalvi
energètic
(kWh
PCS/any)
74.203

96

19%

101.071

72.653

14,4

192

34%

174.663

128.306

14,7

Fracció
solar (%)

Inversió (€)

Període de
retorn
(anys)

33.541

18,1

Estalvi energètic, inversió i període de retorn en funció de la fracció solar aportada pels captadors
solars
En la següent figura es representen les necessitats tèrmiques de la piscina i l’aportació solar en
cas d’instal·lar 192 m2 de captació solar:

Estalvi econòmic estratificació tèrmica

Demanda tèrmica de la piscina i cobertura solar mensual amb 192 m2 de captadors solars.
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A continuació, es resumeixen els resultats obtinguts en cas d’instal·lar 192 m2 de captadors

 Instal·lació de manta tèrmica a la piscina

solars, amb el que es cobriria aproximadament el 34% de la demanda tèrmica actual de la piscina.
El consum energètic total considerat correspon per una banda al consum de gas natural per
Estalvi energètic (kWh PCI/any)

157.895

Estalvi energètic
respecte consum total del centre

8,2%

Estalvi en emissions respecte gas
natural (Kg CO2/any)

32.138

Estalvi econòmic respecte gas natural
(€/any)

escalfar el vas de la piscina i per l’altre el consum elèctric per tractar l’aire del recinte de la piscina.
A continuació es resumeixen els estalvis globals i la seva viabilitat econòmica:

Estalvi energètic (kWh PCI/any)

184.124

8.733

Estalvi energètic
respecte consum total del centre

11,53%

Inversió (€) (IVA no inclòs)

128.306

Estalvi en emissions (Kg CO2/any)

43.004

Període de retorn (anys)

14,7

Estalvi econòmic (€/any)

15.611

Inversió (€) (IVA no inclòs)

60.000

Període de retorn (anys)

3,8

Estalvi econòmic ampliació solar tèrmica

Estalvi energètic manta tèrmica
 Recuperació de calor en la renovació de l’aigua del vas de la piscina

Estalvi energètic (kWh PCI/any)

75.627

Estalvi energètic
respecte consum total del centre

3,9%

Estalvi en emissions (Kg CO2/any)

15.364

Estalvi econòmic (€/any)

3.990

Inversió (€) (IVA no inclòs)

6.500

Període de retorn (anys)

1,6

Estalvi energètic recuperació de calor de l’aigua del vas de la piscina
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 Substitució del climatitzador de la piscina per una deshumectadora d’alta

 Substitució de làmpades convencionals per tecnologia LED

eficiència energètica
En les dues següents taules es presenten els estalvis de substituir els fluorescents tubulars per
Estalvi energètic total en cas de substituir l’actual deshumectadora per una d’alta eficiència

tecnologia LED a les zones on la inversió s’amortitza més ràpidament: sala de màquines de la
piscina i sala de spinning.

energètica.

Estalvi energètic (kWh PCI/any)

43.039

Estalvi energètic
respecte consum total del centre

2,23%

Estalvi en emissions (Kg CO2/any)

10.674

Estalvi econòmic (€/any)

5.391

Inversió (€) (IVA no inclòs)

55.000

Període de retorn (anys)

10,2

Taula 2.4.1.5.2 Estalvi energètic deshumectadora d’alta eficiència energètica

Fluorescent
tubular 58 W
+ reactancia

Fluorescent LED
25W

Duració (hores)

12.000

40.000

Nº lluminàries

29

29

Nº làmpades

38

38

Hores/any

3.500

3.500

Vida útil (anys)

3,43

11,43

Pot total instal·lada (kW)

2,584

0,725

Consum d'energia
(kWh/any)

9.044

3.325

Estalvi d'energia (kWh/any)

5.719

Estalvi d'energia (%)

63%

Estalvi emissions (kg
CO2/any)

1.418

Estalvi econòmic (€/any)

716

Estalvi econòmic
considerant vida útil (€/any)

772

Inversió (€)
Període de retorn (anys)

5.236
4,3

Estalvis previstos, inversió i amortització de l’enllumenat a la sala de màquines de la piscina.
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HM 250 W
+ reactancia

LED 110 W

Duració (hores)

20.000

50.000

Nº lluminaries

4

4

Nº làmpades

4

4

Hores/any

4.766

4.766

Vida útil (anys)

4,2

10,5

Pot total instal·lada (kW)

1,1

0,4

Consum d'energia
(kWh/any)

5.243

2.097

Estalvi d'energia (kWh/any)

3.146

Estalvi d'energia (%)

60%

Estalvi emissions (kg
CO2/any)

780

Estalvi econòmic (€/any)

394

Estalvi econòmic
considerant vida útil (€/any)

413

Inversió (€)

3.032

Període de retorn (anys)

4,5

Estalvis previstos, inversió i amortització de l’enllumenat a la sala de spinning.

Làmp de
descàrrega
400W
+ reactancia

Projectors LED
200W

Duració (hores)

20.000

50.000

Nº lluminaries

12

24

Nº làmpades

24

24

Hores/any

4.400

4.400

Vida útil (anys)

4,5

11,4

Pot total instal·lada (kW)

10,39

4,80

Consum d'energia
(kWh/any)

11.431

5.280

Estalvi d'energia (kWh/any)

6.151

Estalvi d'energia (%)

53,8%

Estalvi emissions (kg
CO2/any)

1.525

Estalvi econòmic (€/any)

771

Estalvi econòmic
considerant vida útil (€/any)

955

Inversió (€)

11.112

Període de retorn (anys)

11,6

Estalvis previstos, inversió i amortització de l’enllumenat de la piscina
L’estalvi conjunt de les actuacions anteriors es representa a la següent taula:
A continuació es presenten els estalvis de substituir les làmpades de vapor de sodi i halogenurs
que funcionen un major nombre d’hores a la piscina. Es proposa substituir les làmpades de 400 W de la
piscina per làmpades LED de 200 W. Tot i que els halogenurs presenten una bona eficàcia lluminosa i
una bona reproducció cromàtica, es proposa substituir-los per tecnologia LED per aconseguir un estalvi
energètic.

Estalvi energètic (kWh PCI/any)
Estalvi energètic
respecte consum total del centre

15.016

Estalvi en emissions (Kg CO2/any)

3.724

Estalvi econòmic (€/any)

1.881

Inversió (€) (IVA no inclòs)

16.308

Període de retorn (anys)

8,7

0,78%

Estalvi energètic tecnologia LED
Per la resta de zones (vestuaris, zones de pas, sales d’activitat física) es recomana incorporar la
tecnologia LED un cop finalitzi la vida útil de les actuals làmpades.
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 Instal·lació d’energia solar fotovoltaica destinada a autoconsum

INVERSIONS ECONÒMIQUES EN L’ENVOLUPANT

A continuació es detallen els estalvis, la inversió i el període de retorn de portar a terme aquesta
mesura. En la inversió s’inclou el cost de plaques fotovoltaiques de silici cristal·lí, onduladors,
components per la telemonitorització de la planta, suports de les plaques, execució i direcció de l’obra.

Codi Unitat

Estalvi energètic (kWh PCI/any)
Estalvi energètic
respecte consum total del centre

151.688

Estalvi en emissions (Kg CO2/any)

37.619

Estalvi econòmic (€/any)

17.002

Inversió (€) (IVA no inclòs)

135.000

Període de retorn (anys)

7,9

7,9%

Quantitat Preu

Total (€)

v1

m2

Vidre 500 x 200 cm doble 3mm/13mm amb
cambra d'aire i trencament de pont tèrmic

11

215,1

2366,32

v2

m2

Vidre 150 x 40 cm doble 3mm/13mm amb
cambra d'aire i trencament de pont tèrmic

15

79,6

1194

v3

m2

Vidre 84 x 57 cm doble 3mm/13mm amb cambra
d'aire i trencament de pont tèrmic

10

40,25

402,5

v4

m2

Vidre 150 x 40 cm doble 3mm/13mm amb
cambra d'aire i trencament de pont tèrmic

18

79,6

1432,8

v5

m2

Vidre 195 x 70 cm doble 3mm/13mm amb
cambra d'aire i trencament de pont tèrmic

18

86,7

1560,6

v6

m2

Vidre 233 x 20 cm doble 3mm/13mm amb
cambra d'aire i trencament de pont tèrmic

6

76,5

459

v7

m2

Vidre 233 x 18 cm doble 3mm/13mm amb
cambra d'aire i trencament de pont tèrmic

6

74,13

444,78

v8

m2

Vidre 328 x 239 cm doble 3mm/13mm amb
cambra d'aire i trencament de pont tèrmic

1

115

115

v9

m2

Vidre 181 x 230 cm doble 3mm/13mm amb
cambra d'aire i trencament de pont tèrmic

1

98,6

98,6

Els panells fotovoltaics tenen una garantia de producció de 25 anys. En l’estalvi econòmic anual
(17.002 €) s’hi han descomptat 2.000 € anuals de manteniment de la instal·lació.

Pressupost finestres
Resum

Estalvi energètic energia fotovoltaica

Inversió finestres cara sud 8.073,6 €

