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Resum 

Els temps presents suposen un repte per a la humanitat en molts àmbits, d’entre els quals la 

problemàtica ambiental i la crisi recursos en són el plat fort. El compromís de mitigar les 

emissions dels gasos d’efecte hivernacle es fa palès en cimeres com l’Acord de París, on es deixa 

clar que la descarbonització és una acció necessària i urgent.  

La generació d’energia elèctrica és un dels sectors amb més impacte ambiental a l’Estat espanyol. 

És per això que cal trobar alternatives al sistema energètic centralitzat convencional, per mitjà 

d’un model distribuït de petits grups de productors-consumidors. En aquest context entra en joc 

la comunitat energètica, una entitat destinada a facilitar la transició desitjada, amb un enfoc social 

i amb nombrosos beneficis pels seus membres. Els principals efectes positius d’aquestes entitats 

es donen als àmbits socioeconòmic i ambiental, i serveixen com a eina d’integració i 

transformació dels municipis. La nova legislació europea RED II és una oportunitat per explotar-

ne els beneficis, fet que es veu ajudat pel nou marc legislatiu favorable a nivell nacional, fruit de 

l’aboliment de l’impost al sol l’any 2018. 

El document present, a més d’una àmplia definició del que es pot entendre per comunitat 

energètica, amb les seves tipologies principals i la legislació que involucra, inclou un anàlisi del 

projecte Comunitats Rubí Brilla. Aquesta iniciativa, sorgida de l’àmbit municipal, es troba en fase 

de desenvolupament i mostra un cas d’aplicació local del que suposa la creació d’una comunitat 

energètica. Finalment, es fa el disseny d’una comunitat energètica a la ciutat de Barcelona. Se’n 

vol estudiar la seva viabilitat en base a la metodologia que s’utilitza a l’exemple analitzat de Rubí. 

A partir dels resultats obtinguts es comenten les dificultats que es produeixen degut a l’elevat cost 

de les mesures de rehabilitació energètica, que necessitaran generoses subvencions o bé una ferma 

determinació per part dels membres de la comunitat. Per contra, es detallen els motius que 

provoquen un gran estalvi econòmic a l’implementar un sistema d’autoconsum solar comunitari.  
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Resumen 

En los tiempos presentes la humanidad se enfrenta a numerosos desafíos, entre los cuales la crisis 

ambiental y de recursos energéticos es uno de los retos principales. El compromiso de reducir las 

emisiones de los gases de efecto invernadero se hace visible en cumbres como el Acuerdo de 

París, donde hubo un gran consenso sobre el hecho que la descarbonización es necesaria y urgente. 

La generación de energía eléctrica es uno de los sectores que en España provoca un mayor impacto 

sobre el medio ambiente. Es por eso que se hacen necesarias las alternativas al sistema 

centralizado convencional, mediante un modelo distribuido de pequeños grupos de productores-

consumidores. En este contexto entra en juego la comunidad energética, una entidad ideada para 

hacer más fácil la transición deseada por la sociedad, con un enfoque social y numerosos 

beneficios para sus miembros. Los principales efectos positivos de estas entidades se manifiestan 

en los ámbitos socioeconómico y ambiental, y funcionan además como herramienta para la 

integración y transformación de los municipios. La nueva legislación europea RED II es una 

oportunidad para aprovechar los nuevos beneficios que representa, hecho favorecido, además, por 

el nuevo marco legislativo a nivel nacional, marcado por la abolición del impuesto al sol el año 

2018. 

El documento presente, además de incluir una amplia definición de lo que se entiende con el 

término comunidad energética, incluyendo tipologías y leyes, comprende un análisis del proyecto 

Comunitats Rubí Brilla. Esta iniciativa, surgida del ámbito municipal, se encuentra en fase de 

desarrollo y permite visualizar un caso local de comunidad energética. Finalmente, se hace el 

diseño de una comunidad energética en la ciudad de Barcelona. Se estudiará la viabilidad de esta, 

en base a la metodología que utilizan los creadores del proyecto de Rubí. A partir de los resultados 

obtenidos se comentan las dificultades que se producen debido al elevado coste de la 

rehabilitación energética, que requerirá una generosa subvención o bien una firme determinación 

por parte de los miembros de la comunidad. Por contra, se detallan los motivos que provocan un 

gran ahorro económico en la implementación de un sistema de autoconsumo solar comunitario. 
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Abstract 

 

Current times are full of challenges for humankind, such as the environmental crisis and decrease 

in available natural resources, which are among the biggest problems to deal with. The 

commitment resulting from the Paris Agreement makes clear the path to the future: the only 

possibility is an engagement with decarbonisation, which is an urgent action to be taken. 

Electricity generation is one of the most polluting sectors in Spain. In order to reduce its impact, 

alternatives in the generation paradigm have to be found, through a distributed model consisting 

in small groups of producers-consumers. In this field is where the term energy community 

appears, an entity destined to ease the energetic transition, which has a social approach and gives 

many benefits to its members. The main positive effects of these entities are found on the 

socioeconomic and environmental fields, and they are a very useful way to promote integration 

and improve the life standard in the municipalities. New European law RED II offers the 

opportunity to have a real change in the business as usual, and the abolition in 2018 of the sun tax 

in Spain invites change to happen. 

This document includes a wide definition of what can be considered an energy community, along 

with the principal types and laws involved in it. It analyses the project Comunitats Rubí Brilla, 

which is an initiative that emerged at the municipal level and shows how an energy community 

is created and promoted. Finally, an energy community located in Barcelona is designed. The aim 

of creating an own case is to study the viability of it, using the methods that have been provided 

by the case in Rubí. On the base of the results obtained, the difficulties of having an energy 

rehabilitation are exposed, mainly, a generous grant is required due to its high cost. In contrast, a 

detailed explanation on the relevant savings produced by a solar self-consumption system is made.   
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1.- Introducció 
 

El canvi climàtic és el repte més gran de humanitat per al segle XXI. Amb aquesta contundència 

s’expressa el món científic actualment, i a mesura que passen els anys cada cop es donen més 

indicadors que assenyalen inequívocament l’inhòspit futur que ens espera si no actuem a temps. 

La necessitat urgent de canviar els nostres hàbits de consum i la relació que tenim amb el medi, 

que malauradament uns quants encara veuen amb un cert alarmisme, és, per a la majoria de joves 

d’arreu del planeta, gairebé un deure moral. I és que no hi ha cap persona que desitgi viure en un 

món pitjor que el dels seus avantpassats, un món on els fenòmens climàtics extrems, la fam, la 

sequera, la propagació de malalties i les creixents desigualtats siguin a l’ordre del dia. Tots sabem 

que el segle XXI haurà de ser el moment en què la humanitat canviï de paradigma, ja que en base 

a les projeccions climàtiques per a mitjans i finals del segle, una tendència socioeconòmica 

continuista podria abocar-nos al col·lapse. 

Més del 80% del CO2 emès per la Unió Europea correspon a la producció i l’ús de l’energia, ja 

sigui tant en centrals generadores com en el transport, el sector industrial o el residencial. Si es 

vol actuar per tal de frenar les emissions de gasos d’efecte hivernacle, cal actuar contundentment 

sobre tots aquests àmbits. Les energies renovables i el nou paradigma de generació 

descentralitzada donen una gran oportunitat a que es dugui a terme una transició energètica. La 

principal característica d’aquest nou model és el compromís ferm amb la sostenibilitat i l’entorn, 

a banda de la possibilitat de gestionar els recursos energètics d’una forma més transparent i 

democràtica.  

Les comunitats energètiques són una de les peces del trencaclosques de la transició energètica, 

unes entitats que han de permetre gestionar de forma òptima tota la potencialitat que ofereixen les 

energies renovables, juntament amb els nous valors de sostenibilitat i justícia climàtica. Amb la 

implicació de múltiples àmbits, com ara el sector privat, el municipal i el residencial, o bé de 

diversos agents, com ara tècnics, funcionaris o veïns d’una escala; les comunitats energètiques 

estan cridades a ser el projecte transversal que permeti crear consciència social, i realitzar els 

anhels tan desitjats d’una gestió energètica més verda, justa i transparent.   

1.1.- Objectius del treball 
 

En primer terme, el treball vol donar una visió general de les comunitats energètiques. Degut a 

que el concepte és força recent i encara desconegut per a molts, se’n fa una definició i es 

discriminen les diferents tipologies que aquest pot adoptar. Es voldrà fer, a la vegada, un anàlisi 

de l’aspecte legal del terme, per tal de veure fins a on pot abastar la seva definició dins del marc 

legislatiu que tenim actualment. 

A continuació, es buscaran exemples de comunitats energètiques tant a l’àmbit territorial català 

com en d’altres indrets més llunyans. Es vol analitzar i descriure diferents casos reals de maneres 

diferents d’entendre el concepte, i analitzar quines repercussions tenen els projectes als indrets on 

s’han dut a terme. Es pretén trobar un projecte de comunitat energètica finalitzat o en fase de 

desenvolupament, del qual se’n pugui extreure informació detallada, fins a un grau suficient com 

per poder entendre el seu disseny i el seu funcionament. 

En base a l’exemple principal escollit i analitzat detalladament, es farà una proposta de comunitat 

energètica a la ciutat de Barcelona. Aquesta utilitzarà com a punt de partida l’anàlisi exhaustiu de 

la metodologia de l’exemple escollit, afegint-hi els canvis que es vegin pertinents. Amb la creació 
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de la comunitat energètica pròpia, es vol trobar quina repercussió té sobre els seus membres, tant 

a nivell econòmic, com social i ambiental.  

1.2.- Abast del treball 
 

El treball tracta sobre un tema genèric com són les comunitats energètiques, però es vol donar un 

èmfasi especial en una de les vessants que aquestes poden adoptar. El document es centra en 

l’estudi i anàlisi de les comunitats energètiques, tant des d’un punt de vista conceptual i analític 

com en l’aspecte pràctic. Es farà tant l’anàlisi teòric del que és una comunitat energètica com la 

discriminació de les possibles tipologies que aquesta pot adoptar, en base a la legislació vigent. 

Per al cas d’exemple d’estudi principal, s’escollirà una localitat situada a Catalunya que presenti 

unes característiques ben definides. Es farà el disseny d’un cas propi en base a la metodologia 

utilitzada per l’exemple d’estudi. Finalment, es calcularà l’impacte ambiental de les decisions 

preses al cas propi. 
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2.- La comunitat energètica  

2.1.- Definició de comunitat energètica 

La definició de comunitat energètica (CE) s’estableix en base a un conjunt de característiques en 

la producció, gestió, consum i venda d’energia, però també en base a la finalitat del seu 

funcionament i el seu impacte socioeconòmic o ambiental. El terme CE ha estat concretat 

recentment, ja que s’emmarca en una reinterpretació del model energètic tradicional. 

 La idea fundacional del terme es pot trobar als aprofitaments de recursos energètics 

(principalment generació hidroelèctrica de baixa potència) que antigament s’esdevenien en petites 

comunitats aïllades, on l’equilibri entre el recurs energètic, la demanda present i la seva gestió era 

absolutament imprescindible per tal de garantir l’accés a l’energia per totes les parts interessades. 

Sovint s’utilitzà la força dels recursos naturals per a produir energia mecànica, en molts casos, 

destinada al funcionament de maquinària agrària o industrial (aquesta darrera, especialment 

durant l’expansió de la indústria durant segle XIX). Més tard, el recurs energètic patiria una 

segona transformació, obtenint l’electricitat que permetria un ventall molt més ampli 

d’aplicacions.  

 Amb l’arribada de la xarxa elèctrica nacional integrada moltes d’aquestes explotacions es feren 

obsoletes, ja que les seves possibilitats productives no podien competir contra la potència 

pràcticament il·limitada que ofereix la xarxa. Degut a un elevat creixement econòmic i de la 

demanda energètica per càpita, aquest tipus de comunitats “primitives” s’abandonaren, i no seria 

fins ben entrat el segle XXI que es reprendria el concepte de comunitat energètica. Les 

possibilitats tecnològiques actuals fan que les CE d’avui dia puguin ser potents, eficients i 

altament configurables, fins al punt que es consideren un dels elements clau en la transició 

energètica cap a un futur no dependent dels combustibles fòssils.  

 Les comunitats energètiques actuals s’han d’entendre dins del marc legal de la Unió Europea, ja 

que és en les directives d’aquest organisme on hi apareix la seva definició. Cal constatar que les 

comunitats energètiques es creen i s’associen al creixent desenvolupament i millora del camp de 

les energies renovables. És per això que, per trobar els orígens del que ara s’entén per aquest tipus 

d’entitats, ens cal posar en context la legislació energètica verda recent. El novembre de 2016, la 

iniciativa Energia neta per a tots els europeus mostra un primer esbós del model energètic futur 

de la Unió Europea, inspirat en els compromisos pactats a l’Acord de París del 2015. Al desembre 

de 2018, després d’assolir un acord entre les diverses parts i institucions europees, es publica la 

Directiva d’Energia Renovable (RED II).  

 La RED II inclou, a més de legislació favorable a la transició energètica, la definició del que 

s’entén per una comunitat energètica. Una CE és una entitat legal que és autònoma respecte a 

qualsevol companyia energètica. Les CE es troben en mans dels seus socis o membres, que tenen 

el dret a participar-hi o no de forma voluntària; a la vegada es troben obertes a potencials persones 

interessades. Una condició indispensable és que tant la pròpia entitat com els seus membres es 

trobin a les proximitats de les instal·lacions de generació renovable, ja que per augmentar 

l’eficiència energètica i la sostenibilitat ambiental és necessari que se segueixi un esquema de 

generació distribuïda. Els seus membres poden ser tant persones físiques com PIMEs o autoritats 

locals. 

 Una característica essencial de les CE és la seva manca de finalitats lucratives, ja que, tal i com 

es dóna a entendre a la directiva RED II, el seu propòsit s’ha de basar en beneficiar els seus 

membres o les zones on aquests viuen: les CE pretenen aportar millores mediambientals, socials 

o econòmiques. És a dir que, entre d’altres coses, pretenen millorar la situació econòmica dels 

seus membres (ja que els projectes d’energia comunitària permeten, per exemple, lluitar contra la 

pobresa energètica) però sense mai guardar-se els beneficis per a la pròpia entitat. 
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 Les CE presenten un seguit d’avantatges respecte al model de producció i distribució centralitzat 

que s’utilitza actualment a Espanya. Pel que fa als aspectes socioeconòmics, les CE fomenten la 

cohesió social i l’empoderament ciutadà, ja que posen a les persones al capdavant de la presa de 

decisions i gestió energètica sense un tracte discriminatori. A la vegada, el funcionament 

comunitari i igualitari permet garantir el dret a l’energia per a tots els ciutadans i lluitar contra la 

pobresa energètica.  

 A nivell econòmic, els beneficis de pertànyer a una CE són evidents, i no només es fan palesos a 

l’hora de pagar la factura de la llum de forma individualitzada si no que també produeix efectes 

directes sobre l’economia local, amb la creació de llocs de treball per a la gestió, control i 

manteniment de les instal·lacions. A la vegada, es poden utilitzar els beneficis fruit de l’explotació 

energètica per a finançar projectes de proximitat que produeixin una repercussió social, 

econòmica o ambiental. 

 A nivell mediambiental, les CE són un recurs que a dia d’avui permet donar autonomia energètica 

a les zones implicades amb la certesa de disposar d’un recurs 100% renovable i respectuós amb 

el medi. Més enllà del fet que la generació distribuïda resulti més eficient, ja que comporta menors 

pèrdues per transport, permet assentar les bases d’un nou paradigma basat en el desenvolupament 

sostenible. 

 

2.2.- Tipologies genèriques de comunitat energètica 

Degut a que la definició de comunitat energètica perfila un concepte molt ampli, on moltes 

combinacions o estructuracions d’elements diferents hi tenen cabuda, cal dur a terme una distinció 

de les diferents maneres d’entendre una CE.  

Una primera classificació de les CE podria ser en base als recursos energètics que aquestes 

utilitzen. Una de les condicions fonamentals de les CE és la utilització exclusiva d’energia 

d’origen renovable. Així, podem parlar de comunitats energètiques d’energia solar, eòlica, de 

biomassa o geotèrmica, principalment. Sovint, les CE de grans dimensions presenten múltiples 

tipologies de generació, ja que la diversificació ajuda a garantir la constància en el 

subministrament energètic. 

Si bé la distinció de les diferents comunitats en base al recurs utilitzat pot ser d’interès, la manera 

que utilitzarem en aquest treball per tal de classificar les CE és en base a les seves dimensions, o 

el que és el mateix, el seu abast. Aquesta distinció es pot realitzar en termes quantitatius, observant 

paràmetres com ara el nombre d’individus involucrats, la distància física entre aquests, la quantitat 

d’energia comunitària intercanviada o fins i tot la meta o objectiu que es persegueix en 

desenvolupar el projecte compartit. Aquesta classificació es fa de forma paral·lela a la legislació 

de les CE, ja que és una manera més genèrica i senzilla d’entendre el tipus d’agrupacions que 

aquestes poden tenir. A continuació s’explicarà cada tipologia diferent de CE amb exemples que 

permetin il·lustrar-ne el seu funcionament de manera resumida. 

 Comunitats de veïns 

La primera tipologia de CE és la que comprèn a un menor nombre de participants: aquelles que 

impliquen diversos membres d’un mateix bloc de pisos o bé  cases adjacents, o en el pitjor dels 

casos entre zones no gaire distants dins d’un mateix barri.  

La major part de les persones implicades en aquesta tipologia de CE tenen instal·lacions 

d’autoconsum, l’annexió de nous membres ve motivada per l’augment de la capacitat de 

generació comunitària, així com també per la heterogeneïtat dels diferents perfils de consum 

domèstic, que beneficia enormement les diferents parts implicades. Degut a que l’objectiu de les 
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CE és dependre en la menor mesura possible de la xarxa elèctrica i només tenir-hi interacció en 

els moments més desfavorables, es buscarà habitatges amb hàbits de consum ben diferenciats, 

que permetin utilitzar l’energia generada de forma instantània durant el major temps possible. 

Aquest tipus de CE són encara poc habituals a Catalunya, degut a que el “boom” de les 

instal·lacions d’autoconsum encara ha d’arribar. De fet, no va ser fins al 2018 que la instal·lació 

de plaques solars fotovoltaiques per a l’autoconsum va començar a créixer amb força, fet motivat 

pel canvi en la legislació espanyola i l’eliminació de “l'impost al sol” fruit del RD 15/2018. 

En qualsevol cas, els interessats en aquest tipus de CE són precisament els particulars que, veient 

les limitacions dels seus sistemes d’autoconsum energètic, decideixen agrupar-se per tal d’operar 

de forma col·laborativa. A continuació es mostra un mapa que mostra les instal·lacions 

d’autoconsum presents als diferents municipis catalans, els quals podrien formar part de les 

potencials instal·lacions comunitàries. 

La Figura 2.i. mostra el nombre d’instal·lacions d’autoconsum per municipi, amb dades de l’any 

2019 proporcionades per l’Institut Català de l’Energia. S’hi pot observar com, en base a l’escala 

que es mostra, ni tan sols a les zones més poblades de l’àrea metropolitana de Barcelona hi ha una 

presència gaire notòria d’aquest tipus d’instal·lacions (a Barcelona, no s’arriba les 300 llars 

inscrites al règim d’autoconsum). A banda, s’observa com en zones rurals o de muntanya de 

Lleida i Tarragona encara és desconegut el perfil de productor-consumidor. 

 

Figura 2.i. Instal·lacions d’autoconsum a les llars catalanes (any 2019). Font: ICAEN 

Degut a la poca presència de llars inscrites al règim d’autoconsum, a dia d’avui no hi ha gaire 

exemples d’associacions locals d’aquestes. Tot i així, es pot exemplificar el cas amb la iniciativa 

Comunitats Rubí Brilla, que s’explicarà més extensament a l’apartat 4. 
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 Comunitats energètiques de propietat o iniciativa municipal 

Una manifestació cada cop més freqüent de comunitat energètica és aquella que es projecta des 

de l’àmbit de la gestió pública municipal. En els darrers temps, diversos municipis d’arreu de la 

Unió Europea han presentat propostes que permeten fer una gestió compartida del model energètic 

local, incloent-hi des del sector residencial fins a la indústria, passant pel sector dels serveis.  

De cara al futur aquest model de gestió es preveu que vegi força incrementada la seva popularitat, 

ja que la nova legislació europea considera els ajuntaments i les autoritats locals com a peces clau 

de la transició energètica cap a un horitzó lliure d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. Els 

alcaldes i delegats de política energètica actuaran alhora com a promotors de les CE i 

d’intermediaris amb els seus membres. 

Hi ha nombrosos exemples de comunitats energètiques de caràcter municipal a la Unió Europea, 

moltes de les quals presenten una estructura força complexa, integrant des de centrals de generació 

renovable de diferents tipologies fins a autoconsumidors; abastant àmbits com ara el domèstic, 

els edificis públics, la indústria, el sector primari, etc.   

Un exemple de gestió municipal de comunitats energètiques és el projecte de cooperació entre els 

municipis d’Amel i Büllingen (Bèlgica) per al desenvolupament d’un gran parc eòlic en terrenys 

municipals. Aquesta CE, a part de la cooperació entre dos municipis adjacents, presenta la 

singularitat de ser de propietat municipal només en un 60%, permetent que les cooperatives 

d’energia local en disposin del 40% restant.  

Un altre exemple de CE en municipis rurals és el de E-Werk Prad, a Prato allo Stelvio (Itàlia), en 

aquest cas integrant múltiples recursos de generació, tals com energia hidroelèctrica, eòlica, solar 

i biomassa. Aquesta CE subministra electricitat i calor a uns 1200 membres, presentant una xarxa 

de distribució de calor pròpia provinent d’una planta de cogeneració que utilitza biomassa. No 

obstant la notorietat dels dos darrers exemples, que denoten una bona integració de les comunitats 

energètiques dins l’esfera municipal, a continuació es descriurà més extensament el cas de la 

gestió energètica municipal del poble de Güssing. 

Güssing 

Un exemple paradigmàtic de comunitat energètica que ha provocat una gran transformació del 

model socioeconòmic dins de l’àmbit municipal (a més de ser-ne una de les pioneres) és el del 

poble austríac de Güssing. La població (d’uns 4.000 habitants), a la dècada dels anys noranta, 

estava perdent habitants any rere any pel fet de ser un poble rural força remot en una de les zones 

més pobres d’Àustria. La despesa anual municipal per a l’adquisició de combustibles fòssils per 

a la producció energètica local era d’uns 8 milions d’euros, motiu pel qual es va decidir revertir 

la situació.  

Primerament es construí una central de cogeneració (1996), generant energia tèrmica i elèctrica, 

que funcionava amb massa forestal renovable provinent dels boscos del municipi. Més endavant 

(2001) s’inaugurà una planta de gasificació de biomassa, pionera al món per la tecnologia que 

utilitza: mitjançant vapor, permet separar el carboni i l’hidrogen de la biomassa entrant per tal de 

sintetitzar un gas que permet una generació de 2 MWe i 4,5 MWt. Aquesta central es considera 

de generació renovable degut a que el seu funcionament només requereix d’un terç de la biomassa 

que es regenera cada any als boscos de la zona. 

El gran èxit en el desenvolupament d’innovadores centrals sostenibles de biomassa ha propiciat 

que en els darrers anys hi hagi hagut una gran transformació al municipi de Güssing. Més enllà 

de les dades de reducció d’emissions de CO2, que superen el 90% en comparació amb les dades 

de principis dels anys noranta, el fet d’haver aconseguit una plena no-dependència dels 

combustibles fòssils i una millora socioeconòmica notable ha fet que moltes empreses del sector 
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de les energies renovables s’hagin instal·lat al poble. Desenes de noves empreses, moltes d’elles 

relacionades amb l’energia solar, s’han instal·lat al municipi, ja que aquest proporciona un 

ambient idoni per al desenvolupament i la investigació en el camp de la generació energètica 

sostenible. Actualment, els excedents energètics comporten un benefici d’uns 15 milions d’euros 

anuals pel municipi. L’augment de la riquesa dels seus habitants i la major oferta de llocs de 

treball, molts dels quals d’alta qualificació, ha permès atreure a Güssing gent jove d’arreu 

d’Àuustria i altres països. 

 

 

Figura 2.ii. Explicació conceptual del funcionament de la planta de gasificació de biomassa 

(Güssing, AT). Font: Gussingrenewable 

 

 

 

Figura 2.iii. Planta de gasificació de biomassa a Güssing (AT). Font: Gussingrenewable 
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Catalunya 

Dins de l'àmbit territorial català no hi ha gaires exemples de CE de propietat municipal amb un 

recorregut suficient per permetre’n un anàlisi profund i detallat. Tot i així, en els darrers temps 

han sorgit un seguit de propostes o iniciatives des dels ajuntaments de diverses localitats catalanes. 

Principalment, són els projectes Rubí Brilla i Vilawatt, desenvolupats respectivament als 

municipis de Rubí (Vallès Occidental) i Viladecans (Baix Llobregat). 

Tots dos projectes presenten força característiques compartides, començant per les particularitats 

del municipi: tenen un perfil demogràfic semblant, entre els 60.000 i 80.000 habitants, cosa que 

els situa dins del rang de les petites ciutats, però amb prou entitat per poder desenvolupar un 

projecte energètic comunitari ambiciós. El fet de ser poblacions molt properes a la ciutat de 

Barcelona també provoca que hi hagi un teixit industrial important, consolidat especialment des 

de mitjans del segle XX, quan es produí un creixement exponencial de la població fruit de 

l’arribada d’immigrants d’arreu d’Espanya i, posteriorment, de fora del país. Tots dos municipis 

van inscriure’s al Pacte d’Alcaldes (Convenant of Mayors) l’any 2008, una iniciativa europea que 

suposa un compromís pels municipis signants per a la transició cap a una política energètica 

sostenible.  

En el cas de Rubí, el projecte es va començar a concretar el 2010, després d’una forta iniciativa 

municipal, i la posada en marxa del Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) l’any 2010. El 

seguiment i ampliació del PAES va fer néixer el projecte Rubí Brilla, el primer congrés del qual 

s’organitzà el 2014, celebrant-se anualment des de llavors. El desenvolupament del pla energètic 

comunitari s’ha dut a terme amb els recursos de què disposa l’ajuntament, i s’ha vist reflectit en 

l’augment de l’eficiència energètica dels edificis públics i l’enllumenat, i l’assessorament i ajudes 

financeres per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per a l’autoconsum.  

El projecte engloba tots els sectors, fent propostes específiques per a la indústria, el comerç, la 

ciutadania o la mobilitat. En termes generals, per cada àmbit diferent es donen consells per 

millorar l’eficiència energètica, i es proposen alternatives als mètodes tradicionals de 

subministrament elèctric com ara la compra agregada d’energia per part del municipi per al seu 

ús al sector industrial (energia amb garantia de procedència 100% renovable, de menor cost) o la 

instal·lació d’autoconsum solar (l’ajuntament contempla bonificacions sobre els impostos sobre 

els béns immobles, activitats econòmiques o construccions, instal·lacions i obres). 

A Viladecans, l’experiència en política energètica comunitària municipal és més recent que en el 

cas de Rubí. L’ajuntament de Viladecans va decidir presentar el projecte Vilawatt a una iniciativa 

de la Unió Europea dedicada al finançament de projectes innovadors, anomenada Innovative 

Actions (UIA). El novembre de 2016 es va seleccionar Vilawatt com un dels 18 projectes que 

rebrien finançament, d’un total de 378 propostes (entre les quals se seleccionaren ciutats com 

París o Göteborg). Aquest fet s’ha traduït a un finançament de 4,2 milions d’euros, que sumats 

als 1,1 milions aportats per l’ajuntament han fet realitat el projecte energètic comunitari local.  

La solució que ofereix Vilawatt als particulars que contracten els seus serveis de subministrament 

energètic és la compra agregada d’energia a l’empresa Aura Energia (d’origen 100% renovable), 

que és la que va guanyar el concurs públic per aquest propòsit. Gràcies a que els membres de 

Vilawatt es troben sota l’empara del municipi, tots ells sumats es mostren com un únic client, que 

consumeix molta energia, cosa que permet obtenir uns preus menors en la compra agregada. A 

més, Vilawatt també ofereix altres serveis energètics, com ara rehabilitacions energètiques, 

assessorament o formació dins de l’àmbit de l’eficiència energètica i la sostenibilitat. Per tal de 

fomentar l’estalvi energètic, s’ha creat una moneda municipal pròpia, el “Vilawatt”, que fomenta 

i dinamitza el consum responsable i de proximitat. Aquesta té un valor equivalent a l’euro i, amb 

validesa única als comerços del municipi, s’acumula a mesura que s’estalvia gràcies als serveis 

obtinguts de la CE. 



Estratègies per a la mitigació de gasos d’efecte hivernacle: 

Les Comunitats Energètiques   

 

 
22 

 

 Cooperatives d’energies renovables. 

L’últim dels àmbits en què es poden manifestar les comunitats d’energies renovables és el del 

cooperativisme. En aquest sentit, les característiques atribuïbles al terme “cooperativa” són 

gairebé idèntiques a les que es dóna a una CE: es tracta d’una unió voluntària de persones, 

organitzades de forma democràtica, per tal de fer front a les seves aspiracions econòmiques, 

socials i culturals, mitjançant una empresa o entitat de propietat compartida. També, alguns dels 

valors cooperatius bàsics tals com l’ajuda mútua, la responsabilitat, la igualtat, la solidaritat o la 

transparència són alhora peces clau per entendre el funcionament de les CE. 

A Europa hi ha 1.250 cooperatives d’energies renovables, que compten amb un total de 300.000 

membres i donen feina a més de 1000 treballadors (amb dades del 2015). D’entre totes aquestes, 

hi ha cooperatives d’àmbit local i petites dimensions, que són la majoria, i hi ha també unes 

quantes cooperatives de gran abast, que funcionen dins d’àmbits territorials més grans i 

involucren una quantitat d’energia molt superior. 

No totes les cooperatives d’energies renovables s’han de tractar com a CE. Les cooperatives de 

més gran abast, com les que trobem a la Taula 2.i., presenten un problema en el matís del terme 

“comunitat”: la distància física entre els membres implicats és molt gran, ja que se’n pot formar 

part en qualsevol indret del territori nacional en qüestió. En aquests casos, la cooperativa sol 

proporcionar els serveis energètics que oferiria una companyia energètica tradicional. La 

diferència rau en que els seus membres formen part de l’ens de l’entitat i tenen veu i vot en 

aquesta, hi ha una absoluta transparència en el seu funcionament i l’energia és de procedència 

exclusivament verda. 

 

Membres fundadors de la federació europea de les cooperatives d’energia renovable, 

REScoop.eu  

Ecopower (Bèlgica) 

De Windvogel (Països Baixos) 

Enercoop (França) 

Som Energia (Espanya) 

 

Taula 2.i. Membres fundadors i que actualment dirigeixen la federació europea de les 

cooperatives d’energia renovable. Font: CoopsEurope 

La cooperativa belga Ecopower ha estat el model a seguir dins de l’àmbit de les cooperatives 

d’energies renovables. El seu origen històric es troba al 1985, quan es va adquirir un generador 

hidroelèctric com a part d’un projecte d’habitatges col·lectius. En realitat, la idea de cooperativa 

actual sorgeix el 1991, i no fou fins el 2003, amb la liberalització del mercat elèctric a Bèlgica, 

quan l’assemblea general de la cooperativa va decidir que aquesta es convertís en 

comercialitzadora. Actualment Ecopower és tant productora com comercialitzadora. Alguns dels 

seus projectes recents inclouen la generació d’energia elèctrica per mitjà d’aerogeneradors, 

plaques fotovoltaiques, instal·lacions hidràuliques, cogeneració i una fàbrica de producció de 

pellets. La producció que ha assolit supera els 100 GWh anuals. 

En el cas de Catalunya, existeix una gran cooperativa que treballa amb energia 100% renovable, 

fundada el 2010, Som Energia. Aquesta es dedica als àmbits de la producció d’energia elèctrica i 

la seva comercialització (no del transport o distribució, ja que s’usen les infraestructures d’alta 

tensió, propietat de REE, i de baixa tensió, propietat de les empreses distribuïdores). Pel que fa a 

la producció, únicament s’utilitzen fonts renovables, de variada procedència: energia solar, eòlica, 
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biogàs, biomassa… Les instal·lacions de generació es financen amb aportacions econòmiques 

voluntàries dels socis. A part de fomentar projectes de potència de generació més gran, tals com 

horts solars o parcs eòlics, també es facilita informació als seus membres per a la instal·lació de 

sistemes d’autoconsum. En el cas de Som Energia, la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques 

per a l’autoconsum es finança de forma col·lectiva, amb una participació de fins a 100 persones 

de la mateixa zona territorial per projecte, cosa que redueix la inversió inicial i fa que més gent 

es beneficiï de l’energia generada. Els excedents dels sistemes d’autoconsum és una part 

important de l’energia que comercialitza la cooperativa. 
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3.- Legislació de les comunitats energètiques 
 

3.1.- Principals àmbits d’aplicació  
 
En una comunitat energètica s’estableixen vincles entre les diferents parts, en diferents nivells 

d’anàlisi. En primer terme hi ha el nivell físic, que involucra la connexió entre el cablejat, els 

diferents elements de la instal·lació (panells solars, controladors, inversors, ets.) i la xarxa 

genèrica; és la connexió que permet el flux i l’intercanvi d’energia. Després hi ha un segon nivell, 

el financer, ja que en una CE les inversions i beneficis són compartits. I finalment hi ha el nivell 

jurídic, que es produeix quan hi ha relacions o lligams vinculants que impliquen el funcionament 

o la gestió de les CE que ens interessen. 

 

Tal i com s’ha vist en la seva definició, el terme comunitat energètica pot resultar molt ampli i 

ambigu en alguns contextos. És per això que cal trobar el suport legal que permeti entendre què 

pot (i què no) representar una CE a la pràctica quotidiana. La nova legislació europea present a la 

RED II ha obert la porta a una nova manera d’entendre el paradigma energètic. Aquest fet, d’altra 

banda, ha influït fortament la legislació espanyola recent, que ha avançat a grans passes cap a la 

transició energètica des de l’eliminació de l’impost al sol l’any 2018. 

 

Hi ha diferents tipologies conceptuals contemplades a la legislació espanyola i europea que per 

les seves característiques es poden emmarcar dins del que engloba la definició de CE, que són les 

set figures jurídiques següents: comunitat d’energies renovables, comunitat ciutadana d’energia, 

xarxes de distribució tancades, microxarxa i petita xarxa, autoconsum compartit a través de xarxa, 

autoconsum compartit en xarxa interior i autoconsum individual comunitari. 

 

A l’apartat següent es mostraran els articles en què s’inclou cada definició diferent del que podem 

considerar una CE, dins de les lleis o directives pertinents. També s’inclouen els exemples de 

casos reals que es poden acollir a les diferents entitats legals presents. Val a dir que la classificació 

efectuada seguint exclusivament termes jurídics és més difícil de perfilar i entendre per un 

membre d’una CE típica, motiu pel qual aquesta classificació no serà tan útil a un usuari final 

com la que per raons estructurals s’ha efectuat a l’apartat 2.2. Tot i així, és necessari incloure al 

treball una classificació de caire més tècnic on es mostra cada article on apareixen les diferents 

accepcions del terme comunitat energètica, ja que pot ser determinant pel seu disseny, 

finançament o retribució final. 

 

3.2.- Classificació de les formes jurídiques que es poden vincular 

al concepte de comunitat energètica 

  

 Comunitat d’energies renovables 

  

Es troba a la Directiva 2018/2001; es defineix el concepte àmpliament a l’article 2.16 i se 

n’amplien les seves implicacions a l’article 22. Aquesta tipologia és la que millor s’adequa a la 

definició que s’ha fet servir en aquest treball a l’apartat 2.1. Es tracta d’una entitat legal autònoma, 

propietat de cadascun dels seus membres que se situen a les seves immediacions. Altres conceptes 

que inclou la definició són la manca de finalitats lucratives, l’empoderament ciutadà i la millora 

de les condicions socioeconòmiques dels membres de la comunitat i de la zona d’influència. En 

termes generals, la distància per delimitar la proximitat requerida contempla un radi de 500 metres 

des del punt de generació o subministrament principal. Un exemple d’aquesta tipologia és el 

projecte Comunitats Rubí Brilla, que s’explicarà amb més detall a l’apartat 4. 
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 Comunitat ciutadana d’energia 

 

De la Directiva 2019/944; als seus articles 2.11 i 16 especifica el que són, a grans trets correspon 

a una CE que abasta regions més àmplies de les que s’han definit anteriorment. S’entén el sentit 

comunitari des d’un punt de vista digital, no tant limitat a les dimensions i connexions físiques 

d’una CE típica. En aquest cas sol haver-hi implicació, a part de les persones físiques, de les 

autoritats locals i de les PIMES. Una comunitat ciutadana d’energia permet participar tant en la 

generació com en la distribució, el subministrament, l’emmagatzematge i altres serveis energètics. 

Permet accedir directament als mercats elèctrics o bé fer-ho en base a l’agregació. Respecte a 

aquest darrer punt, s’informa del mecanisme de resposta a la demanda mitjançant agregació als 

articles 2.18 i 19, on s’explica més detalladament en què consisteix. 

 

Alguns exemples de la present forma jurídica inclouen els casos catalans de Vilawatt i El Prat 

Energia. En els dos casos es tracta de projectes de l’àmbit municipal que pretenen assolir una 

independència total de les companyies elèctriques tradicionals per part dels seus membres. 

Principalment, aquest fet s’assoleix amb la inclusió de les tasques de distribució i 

subministrament. En el cas de Vilawatt l’èmfasi es troba en la compra agregada d’energia, mentre 

que en el cas del projecte (encara en fase embrionària) de El Prat Energia la clau de la qüestió es 

troba en la instal·lació de dispositius de generació, i en la millora de l’eficiència energètica. 

 

 

 Xarxes de distribució tancades 
 

Present a la Directiva (UE) 2019/944 i també al Reial Decret Llei 20/2018. Aquesta entitat jurídica 

només és d’aplicació a l’àmbit industrial en circuits tancats per a empreses i productors que 

consumeixen molta energia, sovint amb recursos de generació energètica propis. En el present 

treball no s’han estudiat les CE d’aquesta tipologia, motiu pel qual no es tractarà aquesta forma 

jurídica. 

 

 Microxarxa i petita xarxa 
 

Es troba a la Directiva 2009/72/CE juntament amb la Directiva (UE) 2019/944. En diferents 

articles de les anteriors directives es diferencien tipologies com ara microxarxa aïllada, petita 

xarxa aïllada o petita xarxa connectada. Malauradament, existeix un problema per aquestes 

diferents tipologies de CE, que és que l’any de referència que s’utilitza pels consums de la 

instal·lació és el 1996. Per tant, qualsevol nou projecte no es podrà emparar en lleis dins d’aquesta 

categoria, ja que aquestes es troben desfasades. 

 

 Autoconsum compartit a través de xarxa 
 

Del Reial Decret 244/2019 i la Llei 24/2013. En aquests es considera propers els punts de consum 

connectats per mitjà d’una xarxa de baixa tensió i sota el mateix centre transformador o bé a una 

distància inferior als 500 metres. En aquesta figura jurídica es troba pendent l’aprovació del 

peatge per ús de la xarxa de baixa tensió quan es volen compartir els excedents provinents de 

l’autoconsum individual. 

 

Un exemple d’aplicació d’un cas factible podria ser el d’un poble petit connectat tot ell a un 

mateix centre de transformació en una xarxa de baixa tensió. Als afores del poble hi podria haver 

una gran instal·lació fotovoltaica, i connectant els diferents punts de consum es podria tenir un 

autoconsum compartit mitjançant la xarxa de baixa tensió del poble. 
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 Autoconsum compartit en xarxa interior 

 

Present al Reial Decret 244/2019 i la Llei 24/2013. En aquests es considera propers els punts de 

consum connectats a la xarxa interior i també a través de línies directes. Contempla totes les 

modalitats d’autoconsum: sense excedents, amb excedents o amb compensació simplificada. 

Aquesta tipologia representa una oportunitat per les CE si es vol fer el repartiment estàtic 

d’excedents, mentre que pel que fa al repartiment dinàmic cal esperar a la nova ordre contemplada 

pel Reial Decret. També contempla la modalitat de generació sense excedents connectada a xarxa, 

que permet afavorir un autoconsum net sense retribucions. 

 

 Autoconsum individual comunitari 
 

Es troba al Reial Decret 244/2019. El nom d’aquesta tipologia (especialment l’adjectiu 

“individual”) pot qüestionar la seva pertinença dins del marc de les CE, no obstant s’hi pot 

incloure ja que una de les maneres de gestionar un sistema d’autoconsum (que sempre va a títol 

individual) és a nivell comunitari, per exemple el d’una escala de veïns. Resulta molt favorable 

l’article 5.2, en què es remarca que la propietat de la instal·lació pot ser d’un tercer. D’aquesta 

manera es facilita el finançament, un dels principals inconvenients a l’hora de fer un nou projecte 

d’autoconsum comunitari. Aquesta entitat jurídica és una de les més favorables actualment i obre 

la porta a grans oportunitats. 

 

Un Exemple d’una futura aplicació viable seguint la legislació d’aquesta forma jurídica és el d’un 

sistema de plaques solars registrat com a autoconsum a títol únic, però gestionat i en benefici de 

la comunitat. Resulta clau el fet que la propietat, segons l’article 5.2, no cal que sigui de cap dels 

individus implicats en concret. 
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4.- Estudi del cas: Comunitats Rubí Brilla 
 

4.1.- Finalitat i objectius del projecte 
 
El projecte energètic municipal de la ciutat de Rubí, explicat anteriorment a l’apartat 2.2., és una 

proposta pionera en matèria de gestió energètica local i en l’avanç cap a la inevitable transició 

energètica. El fet que Rubí Brilla compti amb un recorregut de vora deu anys, amb múltiples 

iniciatives, congressos i projectes en tots àmbits socials (ajuntament, indústria, comerç, 

ciutadania, mobilitat…) fa que sigui actualment una de les cares més visibles dels esforços 

energètics comunitaris dins de l’àmbit territorial català. 

  

Comunitats Rubí Brilla (CRB) és un projecte que neix de l’ens de Rubí Brilla, amb la voluntat 

d’estendre la promoció de l’eficiència energètica, l’estalvi i la sostenibilitat a l’àmbit veïnal i la 

ciutadania. El panorama urbanístic de la ciutat no és gaire favorable, ja que la gran majoria dels 

edificis obtenen qualificacions que denoten una baixa eficiència energètica (“E”, “F” o “G”, 

essent “G” la qualificació més baixa de l’escala i “A” la més elevada). A més, els combustibles 

fòssils són la principal font de generació de l’electricitat que consumeix la ciutat, mentre que la 

generació energètica verda hi és gairebé anecdòtica. És per aquest motiu que des de CRB es vol 

integrar el concepte d’energia comunitària des del punt de vista de l’eficiència i remodelació 

energètica, que inclou entre d’altres aspectes l’envolupant dels edificis, juntament amb la 

generació d’energia renovable. A més, CRB fa especial èmfasi en els hàbits de consum, que amb 

una adequada consciència i formació poden implicar una reducció de més del 10% del cost final 

de la factura energètica. 

 

L’objectiu del projecte CRB és crear un model de treball de col·laboració público-privada que 

permeti una remodelació de les comunitats veïnals en base a l’estalvi econòmic. Aquest aspecte 

resulta fonamental, ja que provoca que qualsevol acció o proposta que es faci en cada situació 

particular hagi de comportar una reducció del cost a la factura que té associada. L’ambició del 

projecte és validar el model proposat per comunitats diferents, amb característiques variades a 

nivell físic i dels hàbits de consum, i observar que les diferents millores proposades provoquen 

un alleugeriment del cost energètic per cada llar. La comunitat veïnal es tracta com a forma 

jurídica amb entitat pròpia, i és aquesta qui sol·licita ajudes i finançament, alhora que assumeix 

els pagaments que s’hagin de realitzar. 

 

La voluntat des de l’ajuntament de Rubí, més enllà de l’estalvi, és que es produeixi una millora 

en la qualitat de vida dels membres de les diferents comunitats, i que el seu desenvolupament 

permeti visualitzar la transició energètica des de l’àmbit local. Val a dir que un cop finalitzat el 

projecte es vol que la comunitat es comporti de la forma més semblant possible a un edifici nZEB, 

o el que és el mateix, un edifici amb un balanç energètic nul i que és completament autosuficient. 

 

La remodelació energètica no es pot basar exclusivament en l’autoconsum, ja que les cobertes on 

es troba l’espai per als panells tenen unes dimensions limitades i sovint no hi ha espai suficient 

per abastir energèticament la totalitat del consum, com a mínim als edificis amb més densitat 

d’ocupació. De la mateixa manera, si es vol tenir un balanç energètic proper a zero fa falta que en 

primera instància es donin les condicions idònies per a tenir una gestió de l’energia el més eficient 

possible. Degut a que el fet de disposar d’una eficiència energètica adequada és un requisit bàsic 

i en qualsevol cas una condició prèvia a considerar la possibilitat d’utilitzar producció d’energia 

solar local, tots els projectes de CRB s’enfoquen en primer terme a millorar l'eficiència energètica, 

i en la producció energètica com a suport secundari. És per això que s’obtindran quotes 

d’autoconsum comunitari del 100% de l’energia generada, o properes a aquest valor, que provoca 

que les comunitats no hauran d’injectar energia a la xarxa. Així s’eviten els problemes amb 

l’excedent dinàmic, encara no retribuïbles convenientment amb la legislació espanyola actual. 
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4.2.- Etapes del projecte 
 
CRB s’estructura en diferents etapes, que denoten en quin moment es troba el projecte en el seu 

desenvolupament. El principal avantatge de crear una CE mitjançant CRB és el rol actiu de 

l’administració municipal en cada etapa del projecte, i el seguiment i anàlisi que se’n fa. 

L’ajuntament actua com a coordinador i oficina tècnica de les diferents propostes. A més, el 

seguiment d’un procés ben estructurat també facilita els tràmits i redueix les possibles 

problemàtiques de caire legal que es puguin generar. 

 

La Figura 4.i. mostra l’esquema de les diferents etapes del projecte. Hi ha un total de quatre etapes 

a superar, a més d’una etapa inicial o etapa zero prèvia. Tal i com s’observa, a partir de l’etapa 1 

els projectes poden no passar a l’etapa següent. Aquest fet pot passar tant si els veïns de la 

comunitat no es veuen amb ganes de continuar endavant amb la proposta com si hi ha algun 

problema relacionat amb el disseny tècnic de la rehabilitació energètica. 

 

 
 

Figura 4.i. Etapes del projecte Comunitats Rubí Brilla. Font: CRB 

 

A l’etapa inicial o etapa zero es va produir la captació de les comunitats veïnals que poguessin 

estar interessades en dur a terme un projecte de rehabilitació energètica com el de CRB. La 

implicació de l'ajuntament és un punt fort per a aquesta etapa, ja que la proximitat de 

l’administració pública amb el ciutadà ho facilita molt més del que es pot aconseguir mitjançant 

el sector privat.  Es va dur a terme al mes de juny del 2020.  

 

L’etapa 1 va incloure la simulació de cadascuna de les comunitats. En aquesta es van realitzar 

informes de millora de la contractació, juntament amb un informe de simulació d’eficiència i 

energies renovables. Els resultats van ser obtinguts i tractats mitjançant el programari Pylon. 

També s’han mantingut reunions amb els membres de cada comunitat per tal d’explicar l’objectiu 

del seu projecte específic, amb el propòsit de convèncer cadascuna d’elles a passar a la següent 

etapa. Un total de 11 CE van ser estudiades a l’etapa 1, durant el mes de juliol de 2020. 

 

L’etapa 2 inclou el desenvolupament del concurs privat per tal d’adjudicar els projectes de cada 

comunitat a una empresa determinada. En tot moment hi haurà suport per part de l’ajuntament. 

És l’etapa a la qual es troben actualment les 9 CE que han decidit seguir amb el projecte proposat. 

A dia d’avui hi ha 3 empreses que han presentat les seves propostes, les diverses comunitats n’han 

escollit dues d’aquestes: 6 n’han escollit una i 3 l’altra. Cal remarcar l’elevada problemàtica social 

que es dóna en aquest punt del desenvolupament de la proposta. És un moment que exigeix 

compromís i convicció, on l’ajuda de l’ajuntament és clau. Tot i les facilitats proporcionades, els 

tècnics de CRB veuen bastant probable que alguna de les comunitats abandoni la proposta 

properament, principalment degut a la falta de comunicació o de convicció entre els veïns. 
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Les etapes 3 i 4 encara no s’han dut a terme, ja que està previst que es desenvolupin durant el 

2021. L’etapa 3 consisteix en la busca de subvencions i ajudes amb les condicions legals vigents; 

les condicions de disseny de cada projecte no tindrien per què fer necessàries les ajudes en el 

finançament (hi ha d’haver obligatòriament un retorn econòmic favorable) però aquestes 

permeten ampliar el marge de guany. La quarta etapa és la que inclou les actuacions físiques, com 

ara la modificació de l’envolupant de l’edifici i la instal·lació de panells solars, entre d’altres. 

 

4.3.- Dades que es requereixen per a l’elaboració dels diferents 

informes 
 

A l’hora de fer un projecte de millora de la gestió energètica d’una comunitat, les primeres dades 

que es necessiten són les dels seus consums elèctrics. En base a aquests s’observen els patrons 

que es té en cada cas per tal d’adequar-los al model més sostenible i de més eficiència que es 

proposa en cada cas. Per tal de poder visualitzar de forma gràfica la distribució de consums d’un 

habitatge abans d’una optimització o rehabilitació energètica, a continuació s’utilitzaran dades de 

consum horàries subministrades per CRB. Aquestes es faran servir per representar un habitatge 

tipus al que volem sotmetre a una intervenció de millora de la seva eficiència. 

 

 

 

 
 

Figura 4.ii. Perfil anual dels consums horaris de l’habitatge tipus del projecte CRB. Font: CRB 
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Figura 4.iii. Perfil anual de la producció horària de l’habitatge tipus del projecte CRB per un 

valor de potència nominal de 1 kWp. Font: CRB 
 
 

Degut a que el projecte inclou, entre d’altres coses, un sistema d’autoconsum comunitari 

fotovoltaic, també es necessita disposar de les dades de producció solar pel mateix període. S’han 

agafat les dades equivalents a una instal·lació de 1 kWp, que permeten calcular la potència horària 

generada pel valor nominal de potència escollit que s’adeqüi als consums de la comunitat. Tal i 

com es veu a la Fig. 4.iii., els pics de generació són força homogenis al llarg de l’any, només hi 

ha certs moments amb valors força menors associats a fenòmens com ara la persistència de núvols 

durant períodes de temps llargs. Aquest gran aprofitament solar durant els mesos de menys 

radiació (de fet hi ha més producció en alguns moments de l’hivern que a ple estiu) s’associa a 

l’angle d’inclinació dels panells que s’ha utilitzat per a l’obtenció de les dades del cas d’estudi. 

Degut a que l’eina amb que aquestes dades han sigut tractades, Pylon, no permet concretar 

manualment l’angle, cal notar com el programa ha decidit optimitzar els consums pels mesos més 

desfavorables. Aquesta configuració es pot obtenir augmentant la inclinació dels panells respecte 

al valor que aquests tindrien si es volgués maximitzar l’energia total anual, amb una inclinació 

dels panells semblant a la latitud de l’indret on es troben. 

 

Aprofitant que es disposa de les dades de consum i producció fotovoltaica de cada hora al llarg 

de l’any 2019, a continuació es mostren quatre exemples d’aquests valors en dies representatius 

de cada estació de l’any. 
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Taula. 4.i. Perfil horari del dia 1 de 

gener de 2019. Font: El. pròpia 

 

Figura 4.iv. Perfil horari del dia 1 de gener de 2019. 

Font: El. pròpia 

 

 
 

 

 

 
 

 

Taula. 4.ii. Perfil horari del dia 1 

d’abril de 2019. Font: El. pròpia 

 

Figura 4.v. Perfil horari del dia 1 d’abril de 2019.     

Font: El. pròpia 
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Taula 4.iii. Perfil horari del dia 1 

de juliol de 2019. Font: El. pròpia 

 

Figura 4.vi. Perfil horari del dia 1 de juliol de 2019. 

Font: El. pròpia 

 
 

 

Taula. 4.iv. Perfil horari del dia 1 

d’octubre de 2019 

 

Figura 4.vii. Perfil horari del dia 1 d’octubre de 2019. 

Font: El. pròpia 

 

Degut a que els diferents dies tipus per cada estació de l’any s’han agafat de les dades del dia 1 

dels mesos típics (gener, abril, juliol, octubre), els resultats poden ser poc representatius del mes 

en qüestió. Això es deu a que la variabilitat en els hàbits de consum d’una llar sense cap tipus de 

planificació energètica pot ser molt gran, i encara més si no té el grau d’eficiència adequada. A 

aquest fet s’hi suma la possible absència dels membres de la llar en un període de cap de setmana 

o vacances, que trenca amb els patrons més repetitius dels dies laborables. 
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Els dies que es mostren denoten una gran disparitat en els consums al llarg de les diferents 

estacions de l’any, i entre els dies dins de cadascuna d’elles. És per això que convé veure 

inicialment quins són els pics de demanda i quina magnitud tenen (es pot visualitzar a la gràfica 

dels valors anuals, Figura 4.ii.), juntament amb l’energia total diària o bé utilitzar valors mitjans 

mensuals. 

 

Un altre aspecte que es requereix de cada futura comunitat és tenir les característiques de la tarifa 

energètica que té contractada cada llar. És necessari tenir-ne coneixement per tal que es pugui fer 

una proposta d’optimització d’aquesta. A la vegada, cal conèixer de forma detallada les 

característiques de l’edifici o edificis on es troba la comunitat, característiques constructives, 

disposició dels espais i tipus d’ús d’aquests, etc. 

 

Per tal de poder realitzar la millora de l’envolupant dels habitatges que conformen la comunitat, 

també es necessita disposar dels plànols de cada llar implicada o bé generals de l’edifici, en cas 

de tractar-se d’una comunitat de veïns que habitin pisos. Serà imprescindible el plànol de la 

coberta superior o teulada per saber quina disposició i orientació té i poder acotar la superfície 

màxima de captació que es pot fer servir. 

 

4.4.- Informes auto-generats per Pylon i pre-informe final 

elaborat per CRB 
 
El programa que es fa servir per obtenir i modelar les propostes és Pylon. Aquest consisteix en 

una base de dades energètiques que permet compartir i tractar dades de consum i producció, de 

les diferents parts interessades del mercat de l’energia. Permet, entre d’altres coses, donar accés 

a tercers, minoristes o una Energy Service Company (ESCO) a les dades d’un consumidor, 

productor o prosumidor. Aquestes poden mostrar les seves propostes de tarifes, facilitant a 

l’usuari alternatives que l’ajudin a estalviar. També s’utilitza per obtenir propostes de millora de 

les condicions energètiques en àmbits com ara l’eficiència i l’autoconsum.  

 

CRB elabora dos informes diferents utilitzant el programari Pylon, els quals són subministrats a 

les comunitats implicades durant l’etapa 1 del projecte. El primer inclou un estudi que analitza 

mesures de canvi necessàries que permetrien obtenir un estalvi a la factura elèctrica pagada a la 

companyia energètica distribuïdora. El segon és un estudi de dimensionament d’un sistema 

d’autoconsum solar. 

 

CRB elabora un pre-informe final, que és el document que s’utilitza per al concurs público-privat 

al llarg de l’etapa 2. En aquest document s’hi troba, de forma desglossada, l’estalvi estimat que 

implica cada actuació proposada a la comunitat en qüestió. També es mostren les subvencions, 

bonificacions i mètodes de finançament proposats. Finalment, es presenten fins a quatre escenaris 

(fruit de la combinació d’algunes de les actuacions proposades, deixant-ne d’altres al marge), que 

s’analitzen en base a la viabilitat econòmica que es dóna en cada cas. 

 

Val a dir que les dades que apareixen als dos primers informes provenen d’un habitatge tipus, 

escenari diferent a les dades comunitàries que es mostren al pre-informe. És per això que els 

resultats que s’obtenen en diverses actuacions (com ara l’autoconsum solar) són força divergents, 

ja que contemplen realitats diferents. 
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4.4.1.- Estudi personalitzat d’estalvi a la factura elèctrica 

 
El primer document d’anàlisi que s’obté del programa Pylon fa un anàlisi de la tarifa energètica 

vigent i dóna consells per tal de reduir la despesa associada a mals hàbits de consum o al stand-

by dels electrodomèstics, entre d’altres. S’agafa com a exemple tipus una llar del municipi, amb 

dades obtingudes i tractades pels tècnics de Rubí Brilla.  

 

Primerament s’analitzen els consums de l’any, mes a mes, discriminant entre consum punta i 

consum vall (el consum punta comprèn la franja entre les 13 i les 23 h a l’estiu i les 12 i les 22 h 

a l’hivern, el consum vall representa la franja del dia restant). Aquest detall resulta important, ja 

que l’informe dóna propostes de millora de la tarifa que inclouen una reducció de preus a les hores 

de menys demanda (les hores vall). Tal i com mostra la Figura 4.viii., s’inclou l’estalvi anual que 

comporta el canvi de tarifa (en base al consum de l’any estudiat) i es faciliten les empreses que 

ofereixen les configuracions de tarifa que es proposen.  

 

 
Fig. 4.viii. Tarifes alternatives suggerides a l’estudi personalitzat d’estalvi en la factura elèctrica. 

Font: CRB 
 

A continuació, el document inclou un anàlisi de conveniència de la potència contractada que té 

l’habitatge. Es visualitzen els pics de consum màxims mensuals i es comparen amb el llindar de 

potència contractada. Els valors màxims poden ser superiors al llindar que es té, cosa que succeeix 

al cas d’exemple i es pot observar a la Figura 4.ix., però cal trobar un equilibri entre la superació 

del màxim en moments puntuals i una potència contractada que satisfaci la demanda durant la 

gran major part del temps sense ser excessivament cara. De fet, aquest equilibri normalment es 

troba una mica per sota dels valors màxims que es tenen a una llar sense hàbits de planificació 

dels consums. Amb una gestió eficient de l’energia, un valor inferior pot ser suficient, i de fet pel 

cas d’estudi es considera que una potència contractada de 3,45 kW és suficient, tot i tenir algun 

pic esporàdic que se situa per sobre dels 4 kW. 
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Figura 4.ix. Anàlisi de la potència màxima mensual, valor de potència contractada. Font: CRB 

 

 

A continuació es parla del bo social, que és la bonificació a la factura elèctrica que poden demanar 

les famílies nombroses o bé en situació de vulnerabilitat. El document informa que la bonificació 

pot ser del 25% o del 40% depenent del grau de vulnerabilitat. Pel cas de vulnerabilitat més sever, 

i amb les dades de consum del mateix habitatge tipus, es pot arribar a tenir un estalvi de fins a 

161 euros anuals. 

 

Es fa la recomanació d’estalviar tot eliminant els costos de manteniment vinculats a la factura 

elèctrica, un servei opcional associat a la tarifa que sovint es té sense saber-ho, de cost fix força 

elevat. Des de Rubí Brilla recomanen que en cas d’avaria s’avisi a un electricista del barri, que 

sempre resulta més econòmic. 

 

Finalment es donen recomanacions d’estalvi energètic en base a l’adquisició d’uns hàbits de 

consum adequats. Aquests inclouen els següents consells: 

 

1) Il·luminació: aprofitar el màxim la llum natural i canviar les bombetes incandescents per 

LEDs. 

2) Nevera i congelador: evitar deixar les portes obertes massa temps, mantenir les 

temperatures de consigna en valors adequats (la nevera a uns 5/6 ºC, i el congelador al 

voltant de -15 ºC). 

3) Rentadora: prioritzar els rentats en fred i aprofitar al màxim la capacitat de la rentadora. 

Intentar posar-la en el període vall. 

4) Escalfador elèctric: si se’n disposa, programar-lo perquè només escalfi durant 3 o 4 hores 

al dia, si pot ser en període vall 

5) Calefacció: donar temperatures de consigna entre els 19 i els 21 ºC, apagar la calefacció 

si es surt de casa més de dues hores i durant la nit 

6) Stand by: el seu consum pot suposar un cost de 30 euros anuals, es recomana eliminar-

los amb bases d’endolls amb interruptor 
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4.4.2.- Estudi personalitzat de dimensionament d’autoconsum solar 

 
De la mateixa manera que s’havia fet a l’estudi d’estalvi en la factura elèctrica, en aquest estudi 

també generat per Pylon es parteix de la mateixa base de consums anteriorment utilitzada per tal 

de fer el dimensionat del sistema d’autoconsum.  

 

Les característiques del sistema d’autoconsum escollit es donen a continuació: es té una potència 

de 1,2 kWp repartits en 4 panells de 300 Wp. La superfície ocupada pels panells és de 7,2 m2; 

aquesta superfície ha estat acotada a partir de l’espai disponible a la coberta com a factor limitant. 

S’ha utilitzat com a criteri de disseny la voluntat d’ajustar la generació a la corba de càrrega 

mitjana. La inclinació dels panells és de 35 º. 

 

 
 

Figura 4.x. Energia mitjana mensual demandada, generada i auto-consumida. Font: CRB 

 

 
 

Figura 4.xi. Energia mitjana diària generada i auto-consumida. Font: CRB 

 

Les Figures 4.x. i 4.xi. mostren la producció del sistema fotovoltaic al llarg de l’any i també durant 

el dia mitjà anual. Aquesta energia generada ofereix una cobertura solar del 64%. Malgrat tot, 

només un 51% de l’energia serveix per a l’autoconsum, ja que la resta són excedents que caldrà 

injectar a la xarxa. Precisament en referència a l’autoconsum, es pot obtenir una bonificació de 

l’IBI de 300 euros, i pel que fa als excedents, un estalvi de 149 euros. La inversió estimada és de 

2.520 euros sense IVA (en base a un preu de 2,10 €/Wp). 

 

Finalment es presenten diferents possibilitats de finançament. Es calcula que la rendibilitat de la 

inversió és de 7 anys si es té la bonificació de l’IBI de 300 euros anuals. Si les condicions són 

favorables, l’estalvi generat per la producció fotovoltaica permetrà cobrir el cost de finançament 

anual, obtenint un estalvi net des del primer any de funcionament de la instal·lació.  
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4.4.3.- Exemple de pre-informe 

 
El pre-informe que presenta CRB comprèn diferents propostes degudament ordenades amb molta 

informació gràfica i taules de dades. Per cada grau d’actuació es mostra l’estalvi associat 

corresponent que s’ha estimat per a la comunitat estudiada. 

Els valors que es troben presents a l’exemple de pre-informe corresponen a dades reals fruit del 

càlcul dels estalvis per les diferents mesures d’actuació a la comunitat situada al número 37 del 

carrer de García Lorca, a Rubí. Aquesta és una de les 11 comunitats que es trobaven a la primera 

etapa del projecte. 

Els consums de la comunitat com a conjunt són els que es mostren a la Taula 4.v. També es donen 

els valors d’estalvi associats a cada immoble, fent una mitjana dels valors de tota la comunitat, en 

base a que hi ha 28 punts de subministrament d’electricitat i 25 de gas. Als següents apartats tots 

els càlculs faran referència a l’estalvi associat a cada immoble. 

 

Taula 4.v. Consum, emissions i cost energètic de la comunitat i per cada immoble . Font: CRB 

 

La comunitat estudiada és una propietat residencial plurifamiliar construïda l’any 1965, amb un 

total de 5 plantes (també s’hi ha d’incloure la planta baixa). La totalitat dels seus 25 habitatges es 

troben ocupats, mentre que disposa de 4 locals dels quals només 2 estan ocupats. Les 

característiques tècniques de l’edifici denoten que la seva construcció va regir-se per una 

legislació anterior a la Norma Bàsica de l’Edificació (NBE) del 1979. 

 

 Optimització de la factura 

Comprèn l’estalvi associat a fer els canvis de la tarifa elèctrica, reducció de la potència contractada 

o discriminació horària proposats per CRB, tal i com s’ha vist a l’apartat 4.4.1. La Taula 4.vi. 

mostra l’estalvi associat a aquesta actuació. Des de CRB s’han elaborat taules de consums, costos 

i estalvi per a totes les actuacions; en aquest treball només ho representarem per l’apartat present, 

a tall d’exemple. 

 

 

 VALORS DE LA COMUNITAT VALORS PER IMMOBLE 

Electricitat Gas TOTAL Electricitat Gas TOTAL 

Consum 

(kWh/any) 

65.759 117.403 183.162 2.349 4.696 7.045 

Emissions (kg 

CO2/any) 

15.848 23.715 39.563 566 949 1.515 

Cost energètic 

(€/any) 

17.259 9.188 26.447 616 368 984 
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Nom de la mesura OPTIMITZACIÓ DE LA FACTURA ELÈCTRICA 

Cost de la mesura 0 

 

Electricitat Gas TOTAL % 

VALORS ACTUALS PER IMMOBLE 

Consum (kWh/any) 2.349 4.696 7.045 - 

Emissions (kg de CO2/any) 566 949 1.515 - 

Cost energètic (€/any) 616 368 984 - 

 ESTALVI PER IMMOBLE 

Estalvi (kWh/any) 0 0 0 0% 

Estalvi (kg de CO2/any) 0 0 0 0% 

Estalvi (€/any) 114 0 114 11,5% 

 VALORS FINALS PER IMMOBLE 

Consum (kWh/any) 2.349 4.696 7.045 - 

Emissions (kg de CO2/any) 566 949 1.515 - 

Cost energètic (€/any) 503 368 870 - 

 

Taula 4.vi. Exemple de taula que es presenta per cada actuació al pre-informe de CRB. Consum, 

emissions i cost energètic per cada immoble contemplant l’optimització de la factura elèctrica . 

Font: CRB 

 

La Taula 4.vi. permet visualitzar com en el cas d’aquesta actuació només es veu afectada la 

variable del preu de l’electricitat. Tant el preu del gas com els consums i emissions que es 

produeixen no varien. L’estalvi final associat a aquesta actuació és de 114 €. 

 

 

 Estalvi energètic 

L’actuació referent a l’estalvi energètic contempla la millora en l’ús dels diferents aparells de 

l’habitatge, l’ACS i la climatització. L’estalvi provocat per aquestes accions pot arribar a ser del 

10%, sense haver de realitzar cap inversió per tal d’aconseguir-ho. 

Els tècnics de CRB han aplicat la reducció del 10% en el consum d’energia elèctrica i gas, que 

traduït a l’estalvi en euros suposa una reducció de preu combinada de 69 €, que és un 7% del cost 

de la factura energètica total. 
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 Eficiència energètica 

L’apartat referent a l’eficiència energètica tracta de la millora en les condicions d’aïllament tèrmic 

dels diversos habitatges. En una llar d’eficiència energètica mitjana la calefacció pot arribar a 

suposar el 40% de la despesa energètica anual. L’envolupant de l’edifici es tenia poc en compte 

en el passat a l’hora d’afavorir un major confort tèrmic. La comunitat estudiada té un aïllament 

pobre, ja que es troba a un edifici força antic, de mitjans dels anys seixanta.  

La proposta des de CRB és incorporar aïllant tèrmic per l’exterior tant a la façana (6 cm de llana 

de roca) com a la coberta (12 com de poliestirè extruït i grava). Els materials s’incorporaran 

mitjançant plafons prefabricats que actuen com a difusors tèrmics.  

 

Fig. 4.xii. Proposta d’aïllament de la façana de l’edifici. Font: CRB 

 

Pel que fa als costos, la mesura suposaria una inversió comunitària de 89.769 euros. Això suposa 

3.206,04 € de cost inicial i 180 € d’estalvi anual per immoble, que és una reducció del preu anual 

de la factura energètica total (gas i electricitat) del 18,3%. El període de retorn d’aquesta actuació 

és de 18 anys; no obstant ser un valor elevat, una actuació de millora de l’envolupant de l’edifici 

no comporta pràcticament despeses després de ser realitzada i és molt rendible a llarg termini. 

 

 Energies renovables 

Finalment es calcula l’estalvi que implicaria l’actuació relativa a la instal·lació d’un sistema 

d’autoconsum col·lectiu. La potència nominal proposada és de 9,5 kWp, valor que ha sigut acotat 

en base a les dades d’irradiància, model de panell i espai de captació disponible. Es disposen els 

panells amb una orientació de 10º respecte al sud i un angle d’incidència de 25º respecte a la 

horitzontal. La generació solar comunitària seria de 12.833 kWh anuals, permetent un percentatge 

d’autoconsum del 100%. De fet, és possible la generació sense excedents degut a que la cobertura 

solar és d’aproximadament un 20%, motiu pel qual la producció sempre està cobrint els consums 

que hi ha sense superar-los. 

El cost del sistema d’autoconsum és de 17.100 €, que correspon al total del preu a pagar de forma 

col·lectiva. Això suposa 610,71 € de cost inicial i 74 € d’estalvi anual per immoble, que és una 

reducció del preu anual de la factura energètica del 7,5% (només fa referència al cost de 

l’electricitat). En aquest cas, els panells solars no es contempla que actuïn de substituts del sistema 

de climatització o calefacció que hi ha actualment, sinó que únicament aportaran energia elèctrica 

per cobrir la demanda que hi hagi en el moment de la generació. El període de retorn d’aquesta 

actuació és de 8 anys. D’aquesta manera, no es triga tant a recuperar la inversió com a l’actuació 

d’eficiència energètica, si bé la vida útil i el manteniment de la instal·lació fan que no es pugui 

aprofitar l’estalvi durant més de 20 o 25 anys com a màxim. 
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 Subvencions, bonificacions i finançament 

Des de CRB es deixa clar que les subvencions s’utilitzaran com a eina de suport econòmic, i no 

pas com a requisit indispensable per garantir la viabilitat del que es projecta. Cada comunitat, 

com a forma jurídica, pot sol·licitar les subvencions. Hi ha dues subvencions que fan referència 

a la millora a l’envolupant de l’edifici: una de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), del 

30%, i una de el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), del 55%. 

Pel que fa a bonificacions fiscals, l’ajuntament de Rubí bonifica l’Impost sobre Béns Immobles 

(IBI) als habitatges que instal·lin sistemes d’autoconsum solar, sempre que tinguin una cobertura 

superior al 30%. També es bonifica un 95% de l’Impost de Construccions i Obres (ICIO). 

El model finançament que es demana des de la comunitat resulta clau, ja que determina, entre 

d’altres coses, si el model permet generar estalvis nets des del començament o, en contra, es 

necessita una aportació regular a mode d’inversió. La comunitat ha de sol·licitar el model que li 

sigui més favorable, que serà pagat en quotes per cada llar que hi pertanyi. Una línia de 

finançament favorable en vigor actualment és la de l’AHC, que permet un termini de 15 anys amb 

un 2% d’interessos. 

 

 Estudis de viabilitat 

Per tal d’elaborar estudis de viabilitat es parteix de la premissa que els propietaris dels diferents 

habitatges que conformen la comunitat podran tenir estalvi net des de l’inici del funcionament de 

la rehabilitació energètica. Això succeeix quan les condicions de finançament són favorables i el 

funcionament energètic de la comunitat és eficient. 

Es consideraran 4 escenaris, els quals es diferenciaran entre ells per l’abast de les actuacions i les 

condicions de finançament i subvencions. Així, es tindrà els escenaris que es mostren a la Taula 

4.vii. i s’analitzarà la viabilitat econòmica de cadascun d’ells. 

 

Escenari Mesures 
Subvenció de 

la façana (%) 

Període 

(anys) 

Interès 

(%) 

1 AÏLLAMENT I AUTOCONSUM 55 15 2 

2 AÏLLAMENT I AUTOCONSUM 0 10 7 

3 
OPTIMITZACIÓ, HÀBITS, 

AÏLLAMENT I AUTOCONSUM 
55 15 2 

4 
OPTIMITZACIÓ, HÀBITS, 

AÏLLAMENT I AUTOCONSUM 
0 10 7 

 

Taula 4.vii. Escenaris de l’estudi de viabilitat. Font: CRB 
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ESCENARI 1 

El primer escenari contempla la realització de les actuacions de la millora de l’envolupant i la 

instal·lació del sistema d’autoconsum. Es contempla una subvenció del 55% de l’aïllament de la 

façana i la coberta, cosa que redueix significativament la inversió a finançar. El finançament és a 

15 anys amb un interès del 2%. 

La viabilitat econòmica es calcula en base als estalvis i els costos associats al projecte al llarg del 

període de temps que es vol estudiar, en aquest cas, fins que s’acaba el finançament després del 

quinzè any.  

Els costos pels diferents escenaris són els que s’associen a la instal·lació de les dues actuacions, 

que es mostren per a l’escenari 1 a la Taula 4.viii. La diferència entre aquesta i la situació als 

escenaris 2 i 4 és que els darrers no tenen cap tipus de subvenció. 

 

COSTOS ASSOCIATS A L’ESCENARI 1 

Cost del sistema d’autoconsum (€) 17.100 

Cost de l’aïllament de la façana i la coberta (€) 89.769 

Cost total (€) 106.869 

Subvenció prevista (€) 49.373 

Cost a finançar (€) 57.496 

 

Taula 4.viii. Costos associats a l’escenari 1 de l’estudi de viabilitat. Font: CRB 

 

Pel que fa als estalvis, es pot elaborar una taula com les que s’han elaborat per al càlcul de la 

mateixa variable en cada actuació. Aquest model és el mateix que el que s’ha fet servir a la Taula 

4.vi. i és el mètode utilitzat al llarg de tot el pre-informe. 
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ESTALVI ASSOCIAT A L’ESCENARI 1 

 

Electricitat Gas TOTAL % 

VALORS ACTUALS PER IMMOBLE 

Consum (kWh/any) 2.349 4.696 7.045 - 

Emissions (kg de CO2/any) 566 949 1.515 - 

Cost energètic (€/any) 616 368 984 - 

 ESTALVI PER IMMOBLE 

Estalvi (kWh/any) 1.067 1.261 2.328 33% 

Estalvi (kg de CO2/any) 257 255 512 34% 

Estalvi (€/any) 172 82 254 26% 

 VALORS FINALS PER IMMOBLE 

Consum (kWh/any) 1.281 3.435 4.716 - 

Emissions (kg de CO2/any) 309 694 1.003 - 

Cost energètic (€/any) 444 285 729 - 

 

Taula 4.ix. Exemple de taula que es presenta pels estalvis de cada escenari al pre-informe de 

CRB. Consum, emissions i cost energètic per cada immoble. Font: CRB 

 

 

En base als resultats obtinguts dels costos i els estalvis que es tenen, es pot fer una simulació de 

l’estalvi net generat durant el període de finançament, present a la Taula 4.x. i la Figura 4.xiii. La 

taula conté el cost de l’energia anterior i posterior a l’actuació, la quota associada al fiançament 

(s’ha dividit entre 29 a parts iguals, inclou els 25 habitatges i 4 locals) i l’estalvi net generat. No 

s’ha considerat la bonificació de l’IBI, ja que l’ordenança estableix que es requereix un mínim 

del 30% de cobertura solar per poder-la sol·licitar, mentre que en el cas present és del 20%, si es 

reparteix a parts iguals entre els diferents immobles. 
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Anys Valors anuals Valors mensuals 

Cost energia Bonificació Quota Estalvi net Cost energia Bonificació Quota Estalvi net 

Inicial 984 €  0 € 0 € 0 € 82 €  0 € 0 € 0 € 

1 729 € 0 € 154 € 100 € 61 € 0 € 13 € 8 € 

2 729 € 0 € 154 € 100 € 61 € 0 € 13 € 8 € 

3 729 € 0 € 154 € 100 € 61 € 0 € 13 € 8 € 

4 729 € 0 € 154 € 100 € 61 € 0 € 13 € 8 € 

5 729 € 0 € 154 € 100 € 61 € 0 € 13 € 8 € 

6 729 € 0 € 154 € 100 € 61 € 0 € 13 € 8 € 

7 729 € 0 € 154 € 100 € 61 € 0 € 13 € 8 € 

8 729 € 0 € 154 € 100 € 61 € 0 € 13 € 8 € 

9 729 € 0 € 154 € 100 € 61 € 0 € 13 € 8 € 

10 729 € 0 € 154 € 100 € 61 € 0 € 13 € 8 € 

11 729 € 0 € 154 € 100 € 61 € 0 € 13 € 8 € 

12 729 € 0 € 154 € 100 € 61 € 0 € 13 € 8 € 

13 729 € 0 € 154 € 100 € 61 € 0 € 13 € 8 € 

14 729 € 0 € 154 € 100 € 61 € 0 € 13 € 8 € 

15 729 € 0 € 154 € 100 € 61 € 0 € 13 € 8 € 

Final 729 € 0 € 0 € 254 € 61 € 0 € 0 € 21 € 

 

Taula 4.x. Exemple de taula que es presenta pel càlcul de l’estalvi net generat per cada immoble. 

Font: CRB 

 

 

 
 

Figura 4.xiii. Representació gràfica del cost de l’energia, la quota de finançament i el cost de 

l’energia actual a l’escenari 1. Font: CRB. 

 

Els resultats que s’exposen deixen clar que l’escenari 1 permet que els membres de la comunitat 

paguin les actuacions efectuades en base a l’estalvi net anual. Aquest fet és clarament visible a la 

Figura 4.xiii., on es veu que la suma del cost de l’energia i la quota de finançament sempre tenen 

un valor inferior al cost de l’energia d’abans de l’actuació. 
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ESCENARI 2 

Respecte a l’escenari 1, presenta els mateixos costos però sense la subvenció de les actuacions a 

l’envolupant, cosa que provoca que els costos que finalment que hi ha siguin més elevats que en 

el cas anterior. A més, els interessos són ara del 7% i el període de finançament té una duració de 

només10 anys. 

 

 

Figura 4.xiv. Representació gràfica del cost de l’energia, la quota de finançament i el cost de 

l’energia actual a l’escenari 2. Font: CRB. 

 

Els resultats del segon escenari mostren un sobrecost anual durant el període de finançament. Tal 

i com es veu a la Figura 4.xiv., la suma de la quotes de finançament i el cost de l’energia es troba 

per damunt del cost de l’energia inicial, per cada any del període de finançament. Per aquest 

motiu, no es considerarà desitjable la realització del projecte amb aquestes condicions. 

 

ESCENARI 3 

El tercer escenari contempla una actuació completa pel que fa a la rehabilitació energètica 

proposada per CRB. Així, es durà a terme la optimització de la factura, la millora d’hàbits de 

consum, la millora de l’envolupant de l’edifici i la instal·lació d’un sistema d’autoconsum 

col·lectiu. Degut a que les primeres dues actuacions no suposen un sobrecost, els costos que es 

tenen són els mateixos que els de l’escenari 1. Ens trobem a la mateixa situació de finançament a 

15 anys amb uns interessos del 2%. 
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Figura 4.xv. Representació gràfica del cost de l’energia, la quota de finançament i el cost de 

l’energia actual a l’escenari 3. Font: CRB. 

 

Els resultats del tercer escenari mostren com encara s’ha augmentat més el marge de beneficis 

respecte al primer cas, ja que l’estalvi net anual durant el període de finançament és ara de 282 € 

mentre que abans era de 100 €. És per això que es considera aquest escenari com el més rendible 

dels que s’han proposat fins ara. 

ESCENARI 4 

El quart escenari, de la mateixa manera que el tercer, contempla una actuació completa pel que fa 

a la rehabilitació energètica proposada per CRB. Degut a que les primeres dues actuacions no 

suposen un sobrecost, els costos que es tenen són els mateixos que els de l’escenari 2. Ens trobem 

a la mateixa situació de finançament a 10 anys amb uns interessos del 7%. 

 

Figura 4.xvi. Representació gràfica del cost de l’energia, la quota de finançament i el cost de 

l’energia actual a l’escenari 4. Font: CRB. 
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Els resultats del quart escenari mostren, de la mateixa manera que en el segon cas, la impossibilitat 

de generar estalvis nets durant el període de finançament. Per tant, aquest escenari també es 

considera que implica condicions desfavorables, si bé menys que en el cas de l’escenari 2. 

 Conclusions que es poden extreure del pre-informe 

Les actuacions que es proposen des de CRB tenen un abast ampli i inclouen molts dels aspectes 

característics relacionats amb les CE, com ara l’eficiència energètica, l’estalvi econòmic, la 

transparència, la transició energètica, la sostenibilitat i l’empoderament ciutadà. 

L’informe que es dóna a les diferents comunitats és molt complet i dóna prova de la viabilitat de 

les actuacions que es proposen. La feina feta per part de l’ajuntament i els tècnics de Rubí Brilla 

és, per tant, fonamental; degut a que promouen les eines que ens portaran a una gran transformació 

socioeconòmica fruit de la transició energètica. Les comunitats que actualment segueixen a 

l’etapa 2, per tal d’aconseguir un informe detallat de les actuacions necessàries per esdevenir 

comunitat energètica, haurien tingut moltes dificultats logístiques (i segurament també 

econòmiques) a través del sector privat. 
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5.- Disseny d’una comunitat energètica al barri del 

Camp de l’Arpa de Barcelona 
 

A continuació s’explicaran les diverses actuacions que es volen dur a terme per tal de crear una 

comunitat energètica d’àmbit veïnal a l’edifici número 516 del carrer Rosselló de Barcelona. 

L’objectiu del projecte és que els canvis tinguin una repercussió significativament positiva, tant 

en l’àmbit econòmic com en l’àmbit ambiental i social. Es treballarà amb la premissa que les 

implementacions que es vulguin realitzar siguin sempre viables des del punt de vista econòmic. 

Es contemplen dues actuacions: una remodelació energètica de la façana i els tancaments més 

ineficients, juntament amb la implementació d’un sistema d’autoconsum. Es seguirà el model 

metodològic facilitat pels membres del projecte Comunitats Rubí Brilla. 

5.1.- Característiques constitutives de la comunitat energètica 
 

L’edifici on es vol implementar la CE és un bloc de pisos de l’any 1991, situat a la confluència 

dels barris de la Sagrada Família i el Camp de l’Arpa de Barcelona. Consta de 5 apartaments per 

pis, i té un total de 5 pisos més coberta. Les especificacions dels apartaments tals com dimensions 

o el plànol general s’inclouran a l’apartat 5.2, així com als annexos. 

El primer requeriment a l’hora de dissenyar una comunitat energètica és conèixer i comprendre 

els hàbits energètics que tenen els seus membres. En el cas del present treball, degut a la 

impossibilitat de tenir accés a la totalitat de les llars de la comunitat estudiada, s’han agafat els 

consums de tres propietaris, a partir dels quals s’ha trobat un valor mitjà dels consums, tant en el 

cas de l’electricitat com del gas (tots els habitatges utilitzen el gas natural per l’ACS i calefacció). 

Per tal d’obtenir el consum total comunitari, s’ha extrapolat el resultat del pis tipus a les 25 llars 

que formen l’edifici. 

Els valors d’energia elèctrica tenen discriminació horària, i s’han obtingut a través de la 

distribuïdora en territori català, Endesa. Aquesta, a través del servei e-Distribución, proporciona 

les dades de consum que es tenen des de la instal·lació del comptador digital (obligatori des del 

2018), independentment de la comercialitzadora a què s’estigui vinculat. Pel que fa a les dades de 

gas, s’han agafat els valors totals per període de facturació.  

Cal constatar que el menor grau de detall en els consums del gas no suposen un inconvenient, ja 

que únicament es faran servir els consums tèrmics per a una millora de l’eficiència de l’edifici. 

Una rehabilitació de façana comporta un dimensionament més macroscòpic que el d’un sistema 

d’autoconsum, on s’han de tenir en compte, en canvi, els patrons de distribució de la demanda al 

llarg del dia. 

A la Taula 5.i. es mostren els valors generals dels consums que té la comunitat estudiada. Els 

valors amb què s’ha treballat inclouen les dades completes de l’any 2019. 

Consum anual de la comunitat energètica 

 Consum llar [kWh] Consum edifici [kWh] 

Electricitat 3.214 80.355 

Gas 6.278 156.938 

TOTAL 9.492 237.293 

 

Taula 5.i. Consum anual de la comunitat energètica projectada. Font: Elaboració pròpia 
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5.2.- Millora de l’eficiència energètica de l’edifici 
 

5.2.1.- Característiques físiques i constructives de l’edifici, criteris escollits per a la 

rehabilitació 

 

Es parteix de la base que per tal de poder avançar cap a la transició energètica, és necessari que 

les comunitats de prosumidors tinguin un grau d’eficiència energètica adequat, en línia amb la 

legislació més recent del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). És en aquest sentit que s’ha 

d’entendre que la rehabilitació de l’edifici on es troba la comunitat és l’actuació prioritària, i a 

partir d’aquesta es pot procedir a d’altres, com per exemple la instal·lació d’un sistema 

d’autoconsum. Es farà el re-disseny de la façana i d’altres elements constitutius que es vegin 

oportuns amb la premissa que la reducció de la demanda tèrmica ha de ser molt significativa, 

suficient com per justificar una actuació tan complexa i costosa. 

El primer element representatiu de l’edifici estudiat és la seva geometria. La seva ubicació, a la 

cruïlla dels carrers Rosselló i Independència, fa que la planta no sigui rectangular. L’edifici abasta 

una part recta del carrer Rosselló, tot el xamfrà i una part recta del carrer de la Independència. És 

per aquest motiu que hi ha dos pisos amb obertures al carrer Rosselló i un pis amb obertures al 

carrer de la Independència, tal i com es mostra a la Taula 5.ii. Els altres dos pisos tenen totes les 

obertures exteriors cap a l’interior de l’illa. Una característica de la comunitat són les dimensions 

generoses dels apartaments, en quatre de les cinc portes de cada pis la superfície és igual o superior 

als 110 m2, el pis restant té 70 m2. S’ha fet la distinció entre els apartaments que tenen obertures 

en forma de tribuna de vidre (que tenen dimensions notables) i els que, per contra, no en tenen 

(és el cas dels apartaments que tenen orientació sud). Aquesta darrera distinció és important, ja 

que tal i com es veurà més endavant, els tancaments de les tribunes són una gran font de pèrdues 

tèrmiques. 

 

CARACTERÍSTIQUES DELS APARTAMENTS DE LA COMUNITAT 

Nº porta Àrea [m2] Orientació Tribuna de vidre 

1r 110 S – Interior illa NO 

2n 70 S  - Interior illa NO 

3r 136 N – C/Rosselló SÍ 

4t 165 NO – C/Rosselló SÍ 

5è 110 NE – C/Independència SÍ 

 

Taula 5.ii. Característiques principals dels diferents apartaments de l’edifici on es fa l’actuació. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

A continuació s’analitzen les propietats constructives de les parets exterior de les llars, juntament 

amb les obertures cap a l’exterior. Pel que fa a les parets, s’analitzarà la paret de la façana, la paret 

de separació entre cada llar i l’escala comunitària interior, i la paret entre cada llar i el celobert, 

juntament amb la coberta de l’edifici. A banda de l’explicació dels elements constitutius de cada 

part, s’inclouen els gruixos d’aïllament que es vol col·locar per tal de reduir les pèrdues tèrmiques. 
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Façana principal de l’edifici 

Material Gruix [cm] U [W/(m2·K)] 

Guix (paret interior) 1 0,30 

Maó 10 0,49 

Llana de vidre 6 0,04 

Maó 10 0,49 

Morter de ciment (recobriment façana) 3 1,40 

TOTAL actual 30 0,43 

Poliestirè extrudit 8 0,03 

TOTAL rehabilitació 38 0,21 

 

Taula 5.iii. Elements constitutius de la façana principal de l’edifici: materials, gruix de cadascun 

i transmitància, U, de cada element. Rehabilitació proposada. Font: Elaboració pròpia. 

 

La paret de la façana consta de guix, maó, llana de vidre, maó i morter de recobriment, tal i com 

es mostra a la Taula 5.iii. La transmitància, U, en el cas de la façana té un valor de 0,43 W/(m2·K). 

La rehabilitació contempla la col·locació de SATE de poliestirè extrudit de 8 cm de gruix, una 

quantitat d’aïllament suficient per reduir la transmitància a aproximadament la meitat, fins als 

0,21 W/(m2·K). 

 

Façana del celobert de l’edifici 

Material Gruix [cm] U [W/(m2·K)] 

Guix (paret interior) 1 0,30 

Maó 10 0,49 

Morter de ciment (recobriment celobert) 3 1,40 

TOTAL actual 14 2,33 

Poliestirè extrudit 10 0,03 

TOTAL rehabilitació 24 0,21 

 

Taula 5.iv. Elements constitutius de la façana del celobert de l’edifici: materials, gruix de 

cadascun i transmitància, U, de cada element. Rehabilitació proposada. Font: Elaboració 

pròpia. 

 

La paret de separació entre les llars i el celobert resulta un punt feble pel que fa a l’eficiència 

energètica. Tal i com s’aprecia a la Taula 5.iv., aquesta no conté cap tipus d’aïllant tèrmic, motiu 

pel qual la seva transmitància actual és molt elevada, de 2,33 W/(m2·K). Es tracta d’un fet 

preocupant, ja que la temperatura que hi ha a l’exterior del celobert es pot considerar 

aproximadament la mateixa de fora el carrer. De fet, el CTE no permetria aquest tipus de 

configuració per una paret en contacte amb l’exterior en cas que es dugués a terme una obra nova. 

És per aquest motiu que es decideix aïllar especialment aquesta zona de l’edifici, mitjançant 

SATE de poliestirè extrudit de 10 cm. D’aquesta manera, s’aconsegueix reduir la transmitància 

fins a un valor notable, de 0,29 W/(m2·K). 
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Parets adjacents a l’escala comunitària de l’edifici 

Material Gruix [cm] U [W/(m2·K)] 

Guix (paret interior) 1 0,30 

Maó 10 0,49 

Morter de ciment (recobriment paret) 3 1,40 

TOTAL actual 14 2,33 

- - - 

TOTAL rehabilitació 14 2,33 

 

Taula 5.v. Elements constitutius de les parets adjacents a l’escala comunitària de l’edifici: 

materials, gruix de cadascun i transmitància, U, de cada element. Rehabilitació proposada. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Les parets que es troben adjacents a l’escala comunitària dels veïns de l’edifici presenta les 

mateixes característiques que les de la paret de façana del celobert. No obstant això, degut a que 

la superfície que representa per cada llar és molt poca, de mitjana, i que el gradient de 

temperatures entre les llars i l’escala és petit, no s’efectuarà cap actuació a aquesta part de l’edifici. 

Tampoc es rehabilitaran les parets mestres en contacte amb edificis propers, ja que es considera 

que a l’altra banda d’aquestes hi ha primeres residències, amb una temperatura de confort interior 

igual a la dels pisos de la nostra comunitat. 

 

Coberta de l’edifici 

Material Gruix [cm] U [W/(m2·K)] 

Guix (paret interior) 1 0,30 

Formigó armat 30 1,63 

Morter d’anivellació 10 1,40 

Poliestirè extrudit 6 0,03 

Làmina impermeable - - 

Recobriment de grava - - 

TOTAL actual 47 0,44 

Poliestirè extrudit 6 0,03 

TOTAL rehabilitació 53 0,24 

 

Taula 5.vi. Elements constitutius de la coberta de l’edifici: materials, gruix de cadascun i 

transmitància, U, de cada element. Rehabilitació proposada. Font: Elaboració pròpia. 

 

La coberta de l’edifici actualment es considera en unes condicions no excessivament dolentes 

d’aïllament. És la paret més gruixuda de les que s’han estudiat, amb un gruix total de 47 cm, i que 

inclou diverses capes, amb materials com guix, formigó armat, morter d’anivellació i poliestirè 

extrudit. També consta d’una fina capa impermeable (sense esmorteïment tèrmic) i un 

recobriment de grava, amb una transmitància total de valor 0,44 W/(m2·K). La rehabilitació 

energètica preveu instal·lar una capa de poliestirè extrudit de 6 cm (la més prima d’entre les 

diferents propostes), obtenint una transmitància de 0,24 W/(m2·K). 

El següent aspecte a analitzar són les obertures de l’edifici. Degut a que una actuació que impliqui 

canviar les fusteries és molt costosa, únicament es prioritzaran els canvis que es vegin necessaris 

per tal d’obtenir una millora molt significativa de l’eficiència comunitària. Tal i com s’observa a 

la Taula 5.vii., s’opta per actuar a les fusteries de les tribunes, ja que són les que tenen una pitjor 

eficiència i a més són molt nombroses a l’edifici. Això es veu motivat per la disminució notable 

tant de la transmitància, U, com de la infiltració, I. 
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Obertures de l’edifici 

Tipus d’obertures actuals Tipus de vidre U [W/(m2·K)] I [m3/h·m2] 

Finestres façana Doble (4+9+4) 3 25 

Finestres celobert Doble (4+9+4) 3 25 

Finestres tribuna Simple 5,7 35 

Canvis deguts a l’actuació Tipus de vidre U [W/(m2·K)] I [m3/h·m2] 

Finestres tribuna Doble (4+16+4be) 1,6 8 

 

Taula 5.vii. Tipus d’obertura de l’edifici: tipus de finestra, tipus de vidre, transmitància (U) i 

infiltració (I), de cada element. Rehabilitació proposada. Font: Elaboració pròpia. 

 

L’actuació a les obertures de la tribuna deixen un fet al descobert: la rehabilitació exclusiva de 

les tribunes fa que la resta d’obertures es vegin ara ineficients. No obstant aquest fet, i si bé el 

CTE obliga en el cas d’obra nova o rehabilitacions un valor màxim genèric de transmitància 

d’obertures de 2,1 W/(m2·K) (per les condicions climàtiques de Barcelona), el valor que es manté 

és perfectament acceptable. El CTE mateix permet valors superiors als indicats al seu codi tècnic 

en cas que les obertures s’instal·lessin abans de l’entrada en vigor de la normativa, i inclús en cas 

que es faci una rehabilitació energètica, sempre i quan no s’actuï sobre l’element incomplidor 

(com en el cas present). 

Les pèrdues tèrmiques s’han calculat com es mostra a continuació. L’equació 2 mostra el càlcul 

de les pèrdues per infiltració, expressat en W. Aquestes només s’han comptabilitzat a les obertures 

de l’edifici. Es calculen com el producte del volum d’aire que es renova cada hora (que es troba 

a partir de la infiltració, I), en m3/h, multiplicat per el calor específic de l’aire, en W·h/(kg·K), la 

densitat de l’aire, en kg/m3, i la diferència de temperatura entre l’interior i l’exterior de la casa, 

en K. 

𝑉𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣 = 𝐼 · 𝐴                 (1) 

𝑄𝑝è𝑟𝑑.  𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó = 𝑉𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣 · 𝐶𝑒,𝑎𝑖𝑟𝑒 · 𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒 · (𝑇𝑖𝑛𝑡 − 𝑇𝑒𝑥𝑡)           (2) 

Pel que fa a les pèrdues tèrmiques per transmissió, que es mostren a l’equació 3, són aplicables a 

totes les superfícies en contacte amb l’exterior. Es calculen amb el producte de la superfície, en 

m2, la transmitància tèrmica, en W/(m2·K), i la diferència de temperatura entre l’interior i 

l’exterior de la casa, en K. 

𝑄𝑝è𝑟𝑑.  𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖ó = 𝐴 · 𝑈𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 · (𝑇𝑖𝑛𝑡 − 𝑇𝑒𝑥𝑡)                        (3) 

 

5.2.2.- Resultats de la rehabilitació energètica de la comunitat 

 

En primer terme s’ha efectuat un càlcul de les pèrdues tèrmiques totals associades a cada habitatge 

de la comunitat, que són la suma dels valors de les pèrdues per infiltració i per transmissió. Per al 

càlcul de les pèrdues tèrmiques s’ha dividit les diferents llars amb la distribució que tenen a cada 

pis, ja que cadascun té la seva rèplica més amunt i/o més avall pel que fa a característiques 

físiques. S’utilitzaran els mateixos valors pels quatre primers pisos, mentre que es farà la distinció 

entre aquests i els apartaments del cinquè pis, de majors pèrdues degut a que tenen contacte directe 

amb la coberta. 
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Un cop efectuats els càlculs per les diferents tipologies de llars (T-1ª, T-2ª, T-3ª, T-4ª, T-5ª, 5-1ª, 

5-2ª, 5-3ª, 5-4ª, 5-5ª), es calculen novament amb les modificacions dels paràmetres, definides a la 

rehabilitació energètica. A continuació es mostren les taules on es calculen les pèrdues de la llar 

tipus T-3ª, per els períodes d’hivern i estiu. La resta de taules del càlcul de les pèrdues tèrmiques 

es poden trobar a l’annex. 

T-3a  
HIVERN 

ACTUAL  
Vren 

(m3/h) 
Ce,aire·ρaire 

(W·h/(m3·K)) 
Text (ºC) Tint (ºC) Dif T(ºC)   

Potència 

(W) 

Infiltració finestres (I=25 m3/h·m2) 250,5 0,36 9 21 12   1.082,16 

Infiltració finestres celobert (I=25 

m3/h·m2) 132,75 0,36 10 21 11   525,69 

Infiltració tribuna (I=35 m3/h·m2) 638,05 0,36 9 21 12   2.756,38 

  A (m2) 
U 

(W/(m2·K)) 
Text (ºC) Tint (ºC) Dif T (ºC) 

    

Transmissió 

façanes 

Principal 42,11 0,43 9 21 12   217,2876 

Celobert 17,49 2,33 10 21 11   448,2687 

Escala 4,05 2,33 15 21 6   56,619 

Transmissió 

cobertes 
Plana 0 0 9 21 12   0 

Transmissió 

obertures 

Exterior 10,02 3 9 21 12   360,72 

Celobert 5,31 3 10 21 11   175,23 

Tribuna 18,23 5,7 9 21 12   1246,932 

              
TOTAL 

(W) 6.869,28 

              
TOTAL 

(kW) 6,87 

 

Taula 5.viii. Pèrdues totals actuals a l’hivern de la llar tipus, 3ª porta. Font: Elaboració pròpia. 
 

T-3a 
HIVERN 

REHAB.  
Vren 

(m3/h) 
Ce,aire·ρaire 

(W·h/(m3·K)) 
Text (ºC) Tint (ºC) Dif T(ºC)   

Potència 

(W) 

Infiltració finestres (I=25 m3/h·m2) 250,5 0,36 9 21 12   1.082,16 

Infiltració finestres celobert (I=25 

m3/h·m2) 132,75 0,36 10 21 11   525,69 

Infiltració tribuna (I=35 m3/h·m2) 145,84 0,36 9 21 12   630,03 

  A (m2) 
U 

(W/(m2·K)) 
Text (ºC) Tint (ºC) Dif T (ºC) 

    

Transmissió 

façanes 

Principal 42,11 0,21 9 21 12   106,1172 

Celobert 17,49 0,29 10 21 11   55,7931 

Escala 4,05 2,33 15 21 6   56,619 

Transmissió 

cobertes 
Plana 0 0 9 21 12   0 

Transmissió 

obertures 

Exterior 10,02 3 9 21 12   360,72 

Celobert 5,31 3 10 21 11   175,23 

Tribuna 18,23 1,6 9 21 12   350,016 

              
TOTAL 

(W) 3.342,37 

              
TOTAL 

(kW) 3,34 

 

Taula 5.ix. Pèrdues totals de la llar tipus a l’hivern, 3ª porta, després de la rehabilitació 

energètica. Font: Elaboració pròpia. 
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T-3a 
ESTIU 

ACTUAL  
Vren 

(m3/h) 
Ce,aire·ρaire 

(W·h/(m3·K)) 
Text (ºC) Tint (ºC) Dif T(ºC)   

Potència 

(W) 

Infiltració finestres (I=25 m3/h·m2) 250,5 0,36 28 25 3   270,54 

Infiltració finestres celobert (I=25 

m3/h·m2) 132,75 0,36 28 25 3   143,37 

Infiltració tribuna (I=35 m3/h·m2) 638,05 0,36 28 25 3   689,09 

  A (m2) 
U 

(W/(m2·K)) 
Text (ºC) Tint (ºC) Dif T (ºC) 

    

Transmissió 

façanes 

Principal 42,11 0,43 28 25 3   54,3219 

Celobert 17,49 2,33 27 25 2   81,5034 

Escala 4,05 2,33 26 25 1   9,4365 

Transmissió 

cobertes 
Plana 0 0 28 25 3   0 

Transmissió 

obertures 

Exterior 10,02 3 28 25 3   90,18 

Celobert 5,31 3 27 25 2   31,86 

Tribuna 18,23 5,7 28 25 3   311,733 

              
TOTAL 

(W) 1.682,04 

              
TOTAL 

(kW) 1,68 

 

Taula 5.x. Pèrdues totals actuals a l’estiu de la llar tipus, 3ª porta. Font: Elaboració pròpia. 
 

T-3a 
 ESTIU 

REHAB. 
Vren 

(m3/h) 
Ce,aire·ρaire 

(W·h/(m3·K)) 
Text (ºC) Tint (ºC) Dif T (ºC)   

Potència 

(W) 

Infiltració finestres (I=25 m3/h·m2) 250,5 0,36 28 25 3   270,54 

Infiltració finestres celobert (I=25 

m3/h·m2) 132,75 0,36 28 25 3   143,37 

Infiltració tribuna (I=8 m3/h·m2) 145,84 0,36 28 25 3   157,51 

  A (m2) 
U 

(W/(m2·K)) 
Text (ºC) Tint (ºC) Dif T (ºC) 

    

Transmissió 

façanes 

Principal 42,11 0,21 28 25 3   26,5293 

Celobert 17,49 0,29 27 25 2   10,1442 

Escala 4,05 2,33 26 25 1   9,4365 

Transmissió 

cobertes 
Plana 0 0 28 25 3   0 

Transmissió 

obertures 

Exterior 10,02 3 28 25 3   90,18 

Celobert 5,31 3 27 25 2   31,86 

Tribuna 18,23 1,6 28 25 3   87,504 

              
TOTAL 

(W) 827,07 

              
TOTAL 

(kW) 0,83 

 

Taula 5.xi. Pèrdues totals de la llar tipus a l’estiu, 3ª porta, després de la rehabilitació 

energètica. Font: Elaboració pròpia. 
 

 

El càlcul de les pèrdues tèrmiques abans i després de la rehabilitació comunitària permet extreure 

un seguit de conclusions, en base a l’anàlisi comparatiu dels diferents apartaments en cada cas. 

Degut a que els resultats en taules de dades no permeten l’anàlisi visual de forma fàcil, es 

presenten els resultats gràfics de les millores realitzades. Les Figures 5.i.-5.iv. comprenen les 

pèrdues tèrmiques en període hivernal. Les seves tendències són extrapolables a la resta de l’any, 
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ja que a l’estiu aquestes presenten el mateix comportament amb mínimes variacions percentuals, 

que es mostren a la Taula 5.xii. 

Les temperatures que s’han agafat per al càlcul de les pèrdues tèrmiques agafen valors típics pel 

confort de la llar (21 ºC a l’hivern i 25 ºC a l’estiu), i pel que fa a la temperatura exterior s’agafen 

els valors típics mitjans de l’hivern i de les jornades càlides de ple estiu a Barcelona (9 ºC i 28 ºC, 

respectivament). Tal i com s’observa, el gradient tèrmic és molt superior a l’hivern, que és l’època 

en què hi haurà majors pèrdues tèrmiques. 

 

 

Figura 5.i. Comparativa de les pèrdues tèrmiques a cada pis tipus, abans i després de la 

rehabilitació energètica . Font: Elaboració pròpia. 

 

 

Figura 5.ii. Comparativa de les pèrdues tèrmiques actuals entre les llars del pis tipus (primer a 

quart pis) i les llars del cinquè pis . Font: Elaboració pròpia. 
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Figura 5.iii. Comparativa de la millora de l’eficiència que comporta la rehabilitació a cada pis 

tipus. Font: Elaboració pròpia. 

 

 

Figura 5.iv. Comparativa de les pèrdues per superfície construïda a cada pis tipus. Font: 

Elaboració pròpia. 

 

Les diferents gràfiques que s’obtenen, fruit del càlcul de les pèrdues tèrmiques a cadascuna de les 

portes de cada pis de l’edifici, mostren el comportament esperat. Es veu una gran diferència entre 

les primeres dues portes del pis tipus i les tres darreres, pel que fa a les pèrdues totals, degut 

sobretot a la presència de les tribunes de vidre. Es pot observar també com el 5è pis és a voltant 

d’un 10% menys eficient que la resta de pisos, degut al contacte directe amb l’aire exterior de la 

coberta. La millora de l’eficiència energètica és molt remarcable als pisos amb tribuna exterior, 

on s’aconsegueix una millora global  de més del 50%. Per contra, les altres dues llars no tenen 

una millora tan significativa, cosa que implica que l’estalvi en el consum energètic afectarà de 

manera desigual a les diferents llars de l’edifici. És per aquest motiu que, en el cas d’implementar-

se aquesta actuació, faria falta que el pagament es fes per quotes diferents per cada llar, en funció 

del grau de millora que l’actuació els hi proporcioni.  
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La gràfica més interessant i que justifica les actuacions que es proposen a la rehabilitació és la 

que es mostra a la Figura 5.iv. En aquesta es veu com la rehabilitació bàsicament anivella el grau 

d’eficiència de les 5 llars de cada pis, fent que les pèrdues tèrmiques per superfície útil passin de 

tenir un rang de 24-58 kW/m2 actualment a un rang estret de 20-24 kW/m2. D’aquesta manera, es 

pot justificar la gran disparitat en la millora de pèrdues de la rehabilitació segons la llar, ja que 

s’actua essencialment sobre les que es troben en unes condicions menys favorables. 

 

 

HIVERN PÈRDUES TÈRMIQUES TOTALS (kW) 

PORTA 
ACTUALS 

(kW) 

REHABIL. 

(kW) 

A           

(m2) 

MILLORA 

(%) 

ACTUALS 

(kW/m2) 

REHABIL. 

(kW/m2) 

T-1ª 2,85 2,57 110 9,91 25,94 23,37 

T-2ª 1,73 1,40 70 18,61 24,64 20,06 

T-3ª 6,87 3,34 136 51,34 50,51 24,58 

T-4ª 7,83 3,66 165 53,21 47,45 22,21 

T-5ª 6,42 2,66 110 58,52 58,35 24,20 

  

5-1ª 3,43 2,89 110 15,92 31,22 26,25 

5-2ª 2,09 1,61 70 23,35 29,92 22,94 

5-3ª 7,59 3,73 136 50,79 55,79 27,46 

5-4ª 8,70 4,14 165 52,43 52,73 25,09 

5-5ª 7,00 2,98 110 57,43 63,63 27,08 

ESTIU PÈRDUES TÈRMIQUES TOTALS (kW) 

PORTA 
ACTUALS 

(kW) 

REHABIL. 

(kW) 

A           

(m2) 

MILLORA 

(%) 

ACTUALS 

(kW/m2) 

REHABIL. 

(kW/m2) 

T-1ª 0,68 0,63 110 7,98 6,21 5,72 

T-2ª 0,40 0,34 70 15,01 5,76 4,89 

T-3ª 1,68 0,83 136 50,83 12,37 6,08 

T-4ª 1,92 0,89 165 53,44 11,63 5,42 

T-5ª 1,54 0,65 110 57,93 14,00 5,89 

              

5-1ª 0,83 0,71 110 14,55 7,53 6,44 

5-2ª 0,50 0,39 70 20,69 7,08 5,61 

5-3ª 1,86 0,92 136 50,31 13,69 6,80 

5-4ª 2,14 1,01 165 52,62 12,95 6,14 

5-5ª 1,69 0,73 110 56,86 15,32 6,61 

 

Taula 5.xii. Valors de pèrdues absolutes i per superfície útil abans i després de la rehabilitació, 

millora percentual de les pèrdues. Font: Elaboració pròpia. 
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 Estalvi associat a la remodelació energètica 

Els resultats obtinguts per les condicions de disseny i les pèrdues tèrmiques definides amb 

anterioritat es mostren a continuació a la Taula 5.xiii. 

 

ESTALVI ASSOCIAT A LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA 

  
Electricitat Gas TOTAL % 

VALORS ACTUALS PER IMMOBLE 

Consum (kWh/any) 3.214 6.278 9.492 - 

Emissions (kg de CO2/any) 651 1.311 1.962 - 

Cost energètic (€/any) 925 631 1.556 - 

  ESTALVI PER IMMOBLE 

Estalvi (kWh/any) 101 1.438 1.539 16,22 

Estalvi (kg de CO2/any) 20 300 321 16,35 

Estalvi (€/any) 15 86 101 6,49 

  VALORS FINALS PER IMMOBLE 

Consum (kWh/any) 3.113 4.840 7.953 - 

Emissions (kg de CO2/any) 631 1.311 1.641 - 

Cost energètic (€/any) 920 545 1.455 - 

 

Taula 5.xiii. Estalvi energètic, econòmic i reducció d’emissions de CO2 associades a la 

rehabilitació energètica. Font: Elaboració pròpia 
 

La Taula 5.xiii. mostra l’estalvi econòmic associat a l’actuació de rehabilitació energètica de 

façanes i tribunes. S’hi pot veure una reducció notable de l’estalvi d’energia i emissions de CO2, 

de més del 16 % en els dos casos. Pel que fa a l’estalvi en euros, la reducció no és tan acusada, és 

del 6,49 %,  degut a que el pes del gas natural a l’estalvi total és molt gran i té un preu menor al 

de l’electricitat, un 60% menys. A banda d’aquest fet, l’estalvi es veu frenat per l’elevat cost fix 

de la factura, que no es veurà alterat un cop feta la rehabilitació. Així, l’estalvi total combinat 

obtingut entre gas i electricitat és de 101 € anuals. 

El cost mitjà obtingut per a la llar tipus és de 0,1512 €/kWh per l’electricitat i de 0,0617 €/kWh 

pel gas. Aquests s’han calculat a partir de l’energia consumida anualment i l’import total anual 

del cost variable de la factura incloent-hi l’IVA, per les dues tipologies energètiques. Tots els 

càlculs d’estalvi econòmic associats a les actuacions energètiques s’han realitzat en base a aquests 

preus mitjans. Pel que fa al càlcul de les emissions de CO2, s’han utilitzat les dades de CO2 

equivalent per kWh generat del mix energètic específic d’ENDESA, que té una constitució 

concreta que s’especifica a l’annex. Pel que fa a les emissions associades al gas natural domèstic, 

s’ha agafat el valor de referència donat pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. 

L’estalvi associat al gas natural correspon a l’energia que es deixa de consumir per calefacció 

durant el període comprès entre novembre i març. Tal i com es veu a la Taula 5.xiv., aquest 

període inclou la major part del consum anual. 
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Consum mitjà llar de gas natural (kWh) 

Període [kWh] [€] Terme ENERG + IVA [€] TOTAL factura anual 

Any 6278 387,18 

630,85 Novembre a març 4621 280,89 

Resta de l'any 1657 106,29 

  

Taula 5.xiv. Consum mitjà de gas natural per períodes, cost del terme variable amb IVA inclòs. 

Font: Elaboració pròpia 

 

S’ha utilitzat la discriminació per períodes per tal de calcular el cost mitjà de calefacció durant 

l’època en què aquesta és necessària. S’escullen els mesos de novembre a març com a període 

“fred”, i els restants 7 mesos com a període “càlid”. Cal tenir en compte que el gas natural només 

es fa servir per a escalfar, per tant, durant la resta de l’any el consum només inclou la producció 

d’aigua calenta sanitària (ACS). En base als costos i consums totals per període discriminats a la 

Taula 6.xiv., a la Taula 5.xv. es calcula la part percentual del total del gas natural consumit a 

l’hivern que correspon a calefacció. Es considera negligible la diferència de temperatura de 

l’aigua de les canonades al llarg de l’any, ja que comporta un augment de consum molt petit a 

l’hivern, se n’expliquen els motius a continuació. 

𝑄𝐴𝐶𝑆 = 𝑚𝐻20 · 𝐶𝑒,𝐻2𝑂 · ∆𝑇𝐻20                (4) 

L’equació 4 mostra l’energia necessària per escalfar aigua a partir d’una diferència de temperatura 

donada. Pel cas de Barcelona, la diferència de temperatura de l’aigua entre els mesos extrems és 

de 10 ºC (9ºC al gener per 19 ºC al juliol). La temperatura a què es vol escalfar l’ACS és el valor 

típic de 60 ºC, motiu pel qual la diferència de calor necessària per escalfar aigua entre estiu i 

hivern és d’un 19%. Si es té en compte que, segons un estudi estadístic recent de l’IDAE, el 70% 

del consum de gas natural s’utilitza per a calefacció (per la llar mitjana espanyola que utilitza 

caldera convencional), la variació estacional de temperatura de l’aigua suposaria aproximadament 

el 5% del consum de gas. S’ha considerat que es pot treballar amb aquest marge d’error i es 

negligeix la variació estacional. 

S’ha considerat que l’energia associada al consum de calefacció es pot trobar a partir de la 

diferència de consum entre l’energia mensual mitjana del període fred (5 mesos) i l’energia 

mensual mitjana del període càlid (7 mesos). 

𝐸𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó,𝑚𝑒𝑠 𝑓𝑟𝑒𝑑 = 𝐸𝑇,𝑚𝑒𝑠 𝑓𝑟𝑒𝑑 − 𝐸𝑇,𝑚𝑒𝑠 𝑐à𝑙𝑖𝑑           (5) 

𝐸𝑇,𝑚𝑒𝑠 𝑓𝑟𝑒𝑑 =
𝐸𝑇,𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑑

5
;  𝐸𝑇,𝑚𝑒𝑠 𝑐à𝑙𝑖𝑑 =

𝐸𝑇,𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑐à𝑙𝑖𝑑

7
           (6) 

 

Pel que fa al càlcul de l’estalvi associat a la rehabilitació, aquest es calcula en base al consum de 

calefacció actual multiplicat pel coeficient de reducció del consum energètic que s’obté. Aquest 

s’ha trobat considerant les millores en les pèrdues tèrmiques obtingudes per cada llar tipus de 

l’edifici i calculant-ne el valor mitjà. Les dades d’aquests càlculs es mostren a continuació. 
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HIVERN 
Millora 

(%) 
A (m2) 

% de 

superfície 

Millora mitjana per 

planta (%) 

Millora mitjana 

EDIFICI (%) 

T-1ª 9,91 110 0,19 

41,61 

41,84 

T-2ª 18,61 70 0,11 

T-3ª 51,34 136 0,23 

T-4ª 53,21 165 0,28 

T-5ª 58,52 110 0,19 

5-1ª 15,92 110 0,19 

42,74 

5-2ª 23,35 70 0,11 

5-3ª 50,79 136 0,23 

5-4ª 52,43 165 0,28 

5-5ª 57,43 110 0,19 

 

Taula 5.xv. Càlcul de la millora percentual mitjana de l’eficiència energètica a l’edifici tipus. 

Font: Elaboració pròpia 

 

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖𝑟𝑒ℎ𝑎𝑏 𝐺𝑁,𝑚𝑒𝑠 = 𝐸𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜,𝑚𝑒𝑠 𝑓𝑟𝑒𝑑 · 𝐾𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑟𝑎          (7) 

Tal i com es veu a l’equació 7, l’estalvi anual es pot calcular amb el coeficient que s’ha trobat 

anteriorment (Kmillora), en tant per u. La mateixa fórmula és aplicable tant al consum com a l’estalvi 

econòmic, ja que per l’estalvi només entra en joc el terme variable de la factura (proporcional al 

consum). La Taula 5.xvi. mostra els valors finals obtinguts. 

 

Càlcul de l’estalvi energètic i econòmic en calefacció 

Cost mensual GN abril-octubre (€) 15,18 

Cost mensual GN novembre-març (€) 56,18 

Cost mensual de calefacció novembre-març (€) 40,99 

Estalvi mensual de calefacció novembre-març (€) 17,15 

Estalvi anual total de calefacció (€) 85,75 

Consum mensual GN abril-octubre (kWh) 236,64 

Consum mensual GN novembre-març (kWh) 924,20 

Consum mensual de calefacció novembre-març (kWh) 687,56 

Estalvi mensual de calefacció novembre-març (kWh) 287,65 

Estalvi anual total de calefacció (kWh) 1438,23 

 

Taula 5.xvi. Càlcul de l’estalvi energètic i econòmic en calefacció. Font: Elaboració pròpia 

 

Pel que fa a l’estalvi associat al consum d’electricitat, es procedeix de la mateixa manera que 

abans. No obstant, es modifica l’abast del període “càlid”, es considera que el període de consum 

d’aire condicionat és entre juny i agost. L’estalvi associat a la component elèctrica de la factura 

es veu a la Taula 5.xvii. Cal fer notar que, tot i la diferència evident de la temperatura ambiental, 

el factor de millora Kmillora té un valor força semblant al d’abans, i és de 0,4093 (abans era 0,4184). 

Això significa que la rehabilitació porta a una millora en l’aïllament que té una repercussió 

homogènia al llarg de l’any. 
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Càlcul de l’estalvi energètic i econòmic en aire condicionat 

Consum electricitat juny-agost (kWh) 819,01 

Cost VAR electricitat juny-agost (€) 123,81 

Consum aire condicionat juny-agost (kWh) 246,80 

Cost VAR aire condicionat juny-agost (€) 37,31 

Estalvi anual total d'aire condicionat (kWh) 101,02 

Estalvi anual total d'aire condicionat (€) 15,27 

 

Taula 5.xvii. Càlcul de l’estalvi energètic i econòmic en aire condicionat. Font: Elaboració 

pròpia 

 

DESGLOSSAMENT DE COSTOS DE LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA 

  

TRIBUNA 

Doble vidre 

(m2) 

COBERTA     

Poliestirè 6cm + 

grava (m2) 

FAÇANA 

SATE   8cm 

(m2) 

CELOBERT 

SATE 10 cm 

(m2) 

Preu final (material, fixació 

i obra) (€/m2) 
450 44,75 67,08 71,46 

T-1ª 0 0 17,3 10,56 

T-2ª 0 0 11,78 12,92 

T-3ª 18,23 0 42,11 17,49 

T-4ª 23,36 0 20,9 10,56 

T-5ª 18,36 0 10,81 30,41 

5-1ª 0 110 17,3 10,56 

5-2ª 0 70 11,78 12,92 

5-3ª 18,23 136 42,11 17,49 

5-4ª 23,36 165 20,9 10,56 

5-5ª 18,36 110 10,81 30,41 

COST TOTAL PER 

MATERIAL (€) 
134.888 26.447 34.513 29.279 

COST TOTAL DE LA 

REHABILITACIÓ 
225.126 € 

 

Taula 5.xviii. Desglossament dels costos de la rehabilitació energètica. Font: Elaboració pròpia 

 

Els costos associats a la remodelació energètica de la façana són molt importants, tal i com es 

mostra a la Taula 5.xviii. Els valors per cada material inclouen, a més del cost del propi material, 

el cost dels materials addicionals de fixació, la mà d’obra i l’IVA. El preu es dóna desglossat al 

generador de preus facilitat per Grupo Puma, conjunt d’empreses del sector de la construcció. La 

obtenció dels preus dels diferents materials, amb mà d’obra inclosa, es detalla als annexos. El cost 

mitjà per immoble és de 9.005 €, més de la meitat del qual es deu al canviament de les fusteries i 

del doble vidre de les tribunes. No obstant, aquesta actuació és a la vegada la que implica una 

millora més significativa de l’eficiència a les llars situades a la 3ª, 4ª i 5ª porta de cada pis de 
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l’edifici, motiu pel qual és inevitable no considerar-la en cas que es decideixi dur a terme la 

proposta realitzada. La resta de millores, que impliquen un augment de l’aïllament en parets, es 

mouen totes en un rang de preu semblant, significativament més baix que el dels tancaments. 

 

5.3.- Dimensionament del sistema d’autoconsum  
 

5.3.1.- Consideracions tècniques i disseny del sistema d’autoconsum 

 

La font energètica dels panells que es volen instal·lar és la radiació provinent del sol, que per al 

seu tractament es tradueix en dades d’irradiància solar per l’angle d’incidència que s’esculli. Per 

tal d’obtenir l’energia que finalment rebrà la instal·lació, és a dir, l’energia que suplirà el consum 

necessari en cada moment, caldrà tenir en compte dos factors que minven la radiació que es rep. 

El primer és el rendiment del panell (en el cas present s’ha agafat panells d’alt rendiment 

energètic, si bé l’eficiència supera per poc el 20%), i el segon són les pèrdues de la instal·lació. 

Aquestes comprenen les pèrdues al regulador (convertidor DC/DC), a l’inversor (convertidor 

DC/AC) i les pèrdues per efecte Joule al cablejat; el seu càlcul es realitza amb l’Equació 8 i els 

valors utilitzats i el resultat obtingut es veu a la Taula 5.xix. 

 

𝐾𝑇 = 1 − [𝐾𝐶 + 𝐾𝑅 + 𝐾𝑋]     (8) 

 

Pèrdues de la instal·lació 

KC Pèrdues a l’inversor Rend. 85% 0,15 

KR Pèrdues al regulador - - 

KX Pèrdues per efecte Joule Rend. 90 % 0,10 

KT PÈRDUES TOTALS 0,75 

 

Taula 5.xix. Valors utilitzats pel càlcul de pèrdues de la instal·lació, valor total. Font: 

Elaboració pròpia. 

 

No es contempla la possibilitat d’instal·lar un banc de bateries, principalment per tres motius. El 

primer és que no és necessari, ja que la situació de l’edifici en una posició central dins d’una gran 

ciutat provoca una qualitat i facilitat del subministrament molt elevada. El segon motiu és l’elevat 

cost que suposen, que provocaria de facto que l’autoconsum es tornés inviable per al tipus d’ús 

que se’n vol fer. Finalment, l’ús de bateries suposa un impacte ambiental elevat, ja que contenen 

elements escassos i tenen una vida útil inferior a la de la resta de la instal·lació. Degut a que en la 

creació de la comunitat es vol reduir al màxim l’impacte sobre el medi ambient, aquest és el factor 

determinant per no considerar la opció d’emmagatzematge elèctric. L’absència d’aquest element 

al sistema fa que s’elimini el bus de contínua entre les bateries i el camp de captació, motiu pel 

qual s’opta per no utilitzar un regulador DC/DC i disposar únicament d’un inversor, que 

converteix la corrent contínua de la generació a corrent alterna apta per al consum domèstic. 
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Característiques del panell SOLARPOWER-ON 380-PERC 

Potència nominal [W] 380 

Rendiment [%] 21,6 

Intensitat Màx. Pot. (IMPP) [A] 9,45 

Voltatge Màx. Pot. (VMPP) [V] 40,25 

Intensitat de Curtcircuit (ISC) [A] 10,00 

Voltatge Circuit Obert (VOC) [V] 48,95 

Màxim voltatge sistema [VDC] 1000 

Dimensions [mm] 1956 x 992 x 35 

 

Taula 5.xx. Característiques tècniques del panell solar utilitzat. Font: XUNZEL. 

 

S’escull un angle d’inclinació dels panells de 40º, que és un valor proper a la latitud de Barcelona, 

cosa que maximitza la captació energètica anual. La inclinació escollida és preferible a afavorir 

l’energia produïda als mesos hivernals, ja que en qualsevol cas la cobertura solar serà baixa i 

convé maximitzar la captació per reduir les despeses de la factura energètica. Les dades 

d’irradiació s’han obtingut a través de l’eina PVGIS, un servei ofert per la Unió Europea amb 

bases de dades d’irradiació solar de tot el territori continental europeu. Pel càlcul del 

dimensionament de la instal·lació s’agafaran les dades mitjanes mensuals diàries, que s’han 

elaborat a partir d’una sèrie llarga d’anys (2005-2015). Aquests valors són més fiables que els 

valors obtinguts horàriament al llarg d’un any qualsevol, ja que eviten la variabilitat imprevisible 

dels fenòmens climàtics. La Figura 5.v. mostra dades de 4 mesos representatius de les estacions 

de l’any, que mostren com per una inclinació de 40º es produeix un màxim de captació a l’estiu. 

 

 

Figura 5.v. Irradiació diària mitjana mensual pel barri del Camp de l’Arpa (BCN). Dades pels 

mesos representatius de cada estació de l’any. Font: PVGIS. 
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El càlcul de la separació entre files adjacents de panells solars s’ha dut a terme mitjançant 

relacions trigonomètriques, tal i com es mostra a la Figura 5.vi. S’ha optat per disposar els panells 

horitzontalment, amb el costat de major longitud situat a la part superior. Les dades dels valors 

representats a l’esquema es mostren a la Taula 5.xxi. El resultat de d1 o distància mínima entre 

panells obtingut és el valor que s’ha finalment s’ha utilitzat per a la disposició definitiva. 

 

 

 

Figura 5.vi. Esquema de la disposició de fileres adjacents de panells. Càlcul de la separació 

mínima. Font: Elaboració pròpia 

 

Càlcul de la distància mínima entre panells 

L panell (m) 0,992 

Alçada (m) 0,638 

α (º) 40 

d1 (m) 0,535 

 

Taula 5.xxi. Valors dels paràmetres i càlcul de la separació mínima. Font: Elaboració pròpia 

 

El dimensionament del sistema de captació solar s’ha dut a terme a partir de la realitat física de 

l’entorn on es troba la comunitat. Tenint la superfície de la coberta com a principal factor limitant, 

s’ha optat per disposar el màxim nombre de panells a la zona de major insolació d’aquesta. La 

resta de la coberta amb projecció d’ombres de l’edifici proper (costat O i NO) no s’utilitza per a 

la captació solar, deixant així una part considerable de 239,9 m2 de coberta transitable i aprofitable 

per a l’ús comunitari. Els 50 panells que s’ha optat per col·locar ocupen un espai de 277,7 m2 del 

total de 517,6 m2. 
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Figura 5.vii. Esquema de la disposició escollida pels panells. Font: Elaboració pròpia 

 

La Figura 5.vii. mostra l’esquema de la disposició escollida per a la col·locació dels panells. Es 

mostra la coberta de l’edifici a escala 1:350. Els panells es troben orientats perfectament al sud, 

mirant cap a l’interior de l’illa, on no hi ha edificis que projectin ombres (com és el cas de l’edifici 

adjacent mostrat en línia discontínua, encarat al carrer Rosselló). La superfície de color ataronjat 

situada a l’esquerra del camp de captació presenta una mala incidència de la irradiància, i es veu 

plenament afectada per la projecció d’ombres. Aquesta és la zona de la coberta abans esmentada 

per a l’ús comunitari. 

Un cop s’ha escollit l’angle òptim dels panells i el nombre de panells, havent obtingut la irradiació 

solar mitjana mensual per franges horàries, es pot calcular la generació total de la instal·lació. 

Aquesta es troba a partir de les dades d’irradiància, rendiment del panell, àrea del panell, factor 

de pèrdues KT i nombre de panells involucrats, tots els paràmetres han estat definits anteriorment 

(Equació 9). La Taula 5.xxii. permet veure la generació total que té el camp de captació, s’hi 

aprecia una generació màxima a les hores centrals dels mesos més favorables de valor superior 

als 13kWh de producció horària; per contra, en els mesos de menys insolació aquest valor no 

supera el llindar dels 10 kWh al migdia. 

 

𝐸𝐺𝑒𝑛.ℎ,𝑚𝑒𝑠 = 𝐼ℎ,𝑚𝑒𝑠 · 𝜂𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑙 · 𝐴𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑙 · 𝐾𝑇 · 𝑛º𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑙𝑠                        (9) 
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Energia total generada per la instal·lació [kWh] - Barcelona, El Camp de l'Arpa 

Hora GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0,003 0,317 0,513 0,354 0,013 0 0 0 0 

7 0 0 0,056 0,942 1,500 1,632 1,380 1,069 0,660 0,019 0 0 

8 0 0,538 2,182 3,315 3,817 4,110 3,843 3,545 3,171 2,385 1,048 0 

9 2,955 3,879 5,147 5,918 6,549 6,875 6,633 6,305 5,908 5,168 4,263 3,451 

10 5,954 6,529 7,890 8,498 9,052 9,355 9,332 8,909 8,358 7,465 6,546 6,209 

11 7,826 8,812 10,100 10,305 10,964 11,279 11,441 11,098 10,551 9,358 8,323 8,466 

12 9,663 10,340 11,532 11,692 12,280 12,433 12,782 12,609 11,943 10,636 9,163 9,474 

13 10,022 10,553 11,651 11,827 12,597 13,027 13,141 13,212 12,150 10,553 9,551 9,549 

14 9,469 10,365 11,235 11,136 11,796 12,128 12,617 12,512 11,315 9,961 8,731 9,031 

15 7,957 8,859 9,703 9,520 10,004 10,617 10,938 10,987 9,498 8,049 6,976 7,127 

16 5,805 6,893 7,292 7,193 7,570 8,201 8,561 8,471 6,938 5,535 4,599 4,595 

17 2,155 3,770 4,391 4,520 4,872 5,362 5,606 5,392 4,047 2,542 0,721 0,031 

18 0 0,194 1,572 1,905 2,186 2,623 2,795 2,386 1,280 0,027 0 0 

19 0 0 0 0,182 0,592 0,875 0,834 0,456 0,007 0 0 0 

20 0 0 0 0 0,001 0,034 0,027 0 0 0 0 0 

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Taula 5.xxii. Generació elèctrica diària mitjana mensual, amb discriminació horària, per la 

comunitat estudiada. Font: Elaboració pròpia 

 

 

A continuació es vol calcular la disposició elèctrica dels panells. Degut a que tant la potència 

generada com la demanda de l’edifici són força elevades, s’opta per segregar la potència dels 

panells en 3 inversors. La potència d’entrada màxima recomanada de l’inversor escollit és de 6,5 

kWp; 3 inversors poden suportar, per tant, 19,5 kWp, un valor per sobre de la potència nominal 

de la instal·lació solar, de 19 kWp. Les principals característiques tècniques dels inversors que es 

faran servir es mostren a la Taula 5.xxiii. Com a singularitat, aquest inversor pot utilitzar dues 

entrades de DC, si bé per la configuració escollida no es farà servir aquesta opció. 
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Característiques de l’inversor INGECON Sun 1PLAY 5TL M 

VALORS D’ENTRADA (DC) 

Rang de potència FV recomanada [kWp] 5,7 – 6,5 

Rang de tensió MPP1 [V] 125-750 

Rang de tensió MPP2 [V] 90-750 

Tensió màxima [V] 850 

Intensitat màxima (per cada entrada) [A] 11/11 

VALORS DE SORTIDA (AC) 

Potència nominal [kW] 5 

Intensitat màxima [A] 26,2 

Tensió nominal [V] 230 

Rang de tensió [V] 122-265 

Freqüència nominal [Hz] 50/60 

 

Taula 5.xxiii. Característiques tècniques de l’inversor utilitzat. Font: INGETEAM. 

 

Les característiques constructives de l’inversor deixen clar que els panells hauran d’anar 

connectats en sèrie, ja que el corrent màxim d’entrada que s’admet és de 11 A, mentre que la IMPP 

dels panells és de 9,45 A. Per cada inversor, es busca col·locar un nombre suficient de panells en 

sèrie tal que permeti treballar dins del rang de tensió que es dóna de MPP. Així, es fixa la tensió 

desitjada al màxim valor del llindar (750 V) i es calcula el nombre de panells que s’hi associa. 

𝑛𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑙𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙·𝑙𝑒𝑙 =
𝐼𝑖𝑛𝑣 𝑚𝑎𝑥

𝐼𝑀𝑃𝑃
=

11 𝐴

9,45 𝐴
= 1,16 = 1 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑙                                                          (10) 

𝑛𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑙𝑠 𝑠è𝑟𝑖𝑒 =
𝑉𝑖𝑛𝑣𝐷𝐶 𝑀𝑃𝑃 𝑚𝑎𝑥

𝑉𝑀𝑃𝑃
=

750 𝑉

40,25 𝑉
= 18,63 = 18 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑙𝑠                                           (11) 

𝑃𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 18 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑙𝑠 = 18 · 380 𝑊 = 6,84 𝑘𝑊                                                                         (12) 

 

En els dos casos de càlcul, el nombre de panells s’arrodoneix per defecte, per tal de complir el 

valor màxim de 11 A i 750 V. Si bé el valor de potència nominal que s’obté supera lleugerament 

el valor màxim recomanat de 6,5 kW, no es modificarà el dimensionament, ja que en condicions 

de captació reals difícilment se superarà el llindar de potència màxima d’entrada recomanada. Pel 

que fa al dimensionament dels dos inversors addicionals, al primer restant la disposició serà 

idèntica al càlcul anterior, mentre que l’altre tindrà 14 panells disposats en sèrie. 

 

5.3.2.- Resultats del dimensionament del sistema d’autoconsum 

 
Els resultats de les característiques de generació i estalvi energètic o econòmic s’han realitzat 

tenint en consideració tots els paràmetres definits a l’apartat 5.3.1. A continuació s’il·lustren les 

dades que caracteritzen el sistema d’autoconsum de la CE que es vol crear. 

 

VALORS TOTALS ANUALS (50 panells) 

Consum llar 

[kWh] 

Consum edifici     

[kWh] 

Generació FV    

[kWh] 

Excedents 

[kWh] 

Cobertura solar 

[%] 

3.214 80.355 29.465 5.398 29,95 

 

Taula 5.xxiv. Valors totals anuals del sistema d’autoconsum. Font: Elaboració pròpia. 

 



Estratègies per a la mitigació de gasos d’efecte hivernacle: 

Les Comunitats Energètiques   

 

 
67 

 

 

La Taula 5.xxiv. mostra la generació total del sistema d’autoconsum col·lectiu, que s’acosta als 

30 MWh de producció energètica anual. Una part d’aquesta energia produïda, el 18%, representen 

els excedents energètics, és a dir, l’energia que no es pot consumir en temps real. Aquests es 

troben presents només durant poques hores de la franja central del dia, coincidint amb un moment 

de baixa demanda diària. Val a dir que una porció molt important dels excedents es poden atribuir 

al mes d’agost exclusivament, ja que el consum mitjà de la llar tipus obtingut mostra una forta 

baixada de la demanda energètica durant aquest mes, coincidint amb l’època de l’any amb una 

major insolació. En cas que el període en què les cases queden buides a l’estiu no coincidís tants 

dies, els excedents es reduirien significativament. 

 

La Taula 5.xxiv. també ens mostra que la cobertura solar obtinguda ronda el 30%. És un valor 

força elevat, especialment si es té en compte la rehabilitació de la façana i fusteries de l’edifici 

com a actuació complementària; i si es considera l’elevat consum d’un edifici amb 25 llars 

independents i poca superfície de coberta. L’energia utilitzada per a l’autoconsum és el 82 % de 

l’energia produïda, la resta s’injectarà a la xarxa elèctrica rebent la retribució que pertoqui. 

 

El valor de cobertura solar és generalment màxim a les 13h. La Figura 5.viii. mostra l’evolució 

de la generació d’excedents per a aquesta hora del dia, en què sempre coincideix un pic de 

generació amb un moment de baixa demanda. Es pot veure com en aquest horari sempre hi haurà 

excedents (en cas de climatologia favorable), especialment en el cas de l’agost, en què es genera 

més del triple de l’energia necessària per a aquesta franja horària. 

 

 

 

 
 

Figura 5.viii. Cobertura solar a l’hora de màxima insolació, 13 h (UTC +01). Font: Elaboració 

pròpia. 
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 Estalvi energètic associat al sistema d’autoconsum comunitari 

El resultat de la implementació dels diferents paràmetres que s’han comentat anteriorment permet 

calcular l’estalvi que comporta l’actuació corresponent a la implementació del sistema 

d’autoconsum. Tal i com s’il·lustra a la Taula 5.xxv., la reducció de la despesa energètica total 

(electricitat i gas) és de més del 10 %, mentre que en el cas de la part elèctrica s’arriba al ja citat 

30 % (que és la cobertura solar). La reducció de les emissions energètiques totals de CO2 degudes 

a l’autoconsum són del 9,94 %. Això s’acaba traduint en una reducció del cost de la factura 

energètica total d’un 10,05 %. L’estalvi anual que implica aquesta actuació és de 156,32 €. 

ESTALVI ASSOCIAT AL SISTEMA D'AUTOCONSUM 

  
Electricitat Gas TOTAL % 

VALORS ACTUALS PER IMMOBLE 

Consum (kWh/any) 3.214 6.278 9.492 - 

Emissions (kg de CO2/any) 651 1.311 1.962 - 

Cost energètic (€/any) 925 631 1.556 - 

  ESTALVI PER IMMOBLE 

Estalvi (kWh/any) 963 0,00 963 10,14 

Estalvi (kg de CO2/any) 195 0,00 195 9,94 

Estalvi (€/any) 156 0,00 156 10,05 

  VALORS FINALS PER IMMOBLE 

Consum (kWh/any) 2.251 6.278 8.529 - 

Emissions (kg de CO2/any) 456 1.311 1.767 - 

Cost energètic (€/any) 769 631 1.400 - 

 

Taula 5.xxv. Estalvi energètic, econòmic i reducció dimissions de CO2 associades a la 

implementació del sistema d’autoconsum. Font: Elaboració pròpia 

 

Els diferents valors d’estalvi per immoble s’han calculat tal i com es mostra a continuació. Pel 

que fa l’estalvi en el consum d’energia, s’ha definit com es mostra a l’equació 13. Pel que fa als 

excedents, no es comptabilitzaran com a forma d’estalvi d’energia demandada, ja que la part 

corresponent a aquests es torna a comprar a la xarxa elèctrica després per un valor de preu 

semblant, si bé generalment una mica superior. Llavors, com que és una energia que es torna a 

adquirir, no tindrà repercussió en l’estalvi en kWh de consum anual que tindrem. 

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟,𝑎𝑛𝑦 · 𝐶𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟            (13) 

Pel que fa a l’estalvi econòmic, s’han comptat dues contribucions a l’hora de realitzar-lo. El terme 

d’energia de la factura de la llum de la llar tipus s’ha obtingut amb la suma de tots els termes pel 

període de facturació de l’any 2019, i agafant el valor mitjà dels habitatges contemplats. Un cop 

s’hi ha afegit l’IVA, l’estalvi corresponent a aquesta part és proporcional a la cobertura solar 

anual. L’altre terme a considerar és la venda d’excedents, que reben una retribució de 0,05 €/kWh 

(valor de les tarifes actuals per a prosumidors, de la cooperativa Som Energia). Si bé l’energia 

excedentària es tornarà a comprar a la xarxa, el preu de venda dels excedents (que és 

aproximadament un terç del preu de venda d’una comercialitzadora tradicional) suposa un estalvi 

net en termes generals. El càlcul de l’estalvi econòmic correspon a l’equació 14. 

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖𝐸𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐 = 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟,𝑎𝑛𝑦 · 𝐶𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 + 𝐸𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠𝑙𝑙𝑎𝑟,𝑎𝑛𝑦 · 𝑃𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎,𝑒𝑥𝑐         (14) 
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DESGLOSSAMENT DE COSTOS DEL SISTEMA 

D’AUTOCONSUM 

Cost 

TOTAL (€) 

Panells Model 
SOLAR 

POWER-ON 

380-PERC 

Rend. 

[%] 
21,6 

Cost 

unit. 

(€) 

229 
Nº 

unit. 
50 

11.450 

 

Inversors Model 
INGECON 

Sun 1PLAY 

5TL M 

Rend. 

[%] 
85 

Cost 

unit. 

(€) 

1.216,29 
Nº 

unit. 
3 

3.648,87 

 

Suports de 

panell 
Model 

FV-915 4p. 
Nº 

pane. 
4 

Cost 

unit. 

(€) 

226,17 
Nº 

unit. 
6 

2.987,74 

 
FV-915 6p. 

Nº 

pane. 
6 

Cost 

unit. 

(€) 

390,00 
Nº 

unit. 
2 

FV-915 7p. 
Nº 

pane. 
7 

Cost 

unit. 

(€) 

425,36 
Nº 

unit. 
2 

Cablejat Model 
TOPSOLAR 

PV ZZ-F 
Tipus Unif. 

Cost 

(€/m) 
1,21 

L 

(m) 
500 605 

Enginyeria 
Disseny t (h) 15 Pers. 1 €/h 50 

2.100 
Obra t (h) 18 Pers. 3 €/h 25 

COST TOTAL DE L’ACTUACIÓ DEL SISTEMA D’AUTOCONSUM 20.791,61 €  

 

Taula 5.xxvi. Desglossament de costos del sistema d’autoconsum, cost total. Font: Elaboració 

pròpia 
 

La Taula 5.xxvi. permet visualitzar els costos desglossats per parts del sistema d’autoconsum, 

juntament amb el valor del cost total. La part més cara de l’autoconsum és el camp de captació de 

50 panells, seguida dels tres inversors que s’utilitzaran. Pel que fa al suport dels panells, s’ha optat 

per agafar 6 suports de 4 panells, 2 suports de 6 panells i 2 suports de 7 panells. Aquesta 

distribució s’adequa a la geometria de la coberta, que té una forma poc simètrica, tal i com es veu 

a la Fig. 5.vii. El cablejat és unifilar, especialment pensat per a instal·lacions solars fotovoltaiques. 

S’ha considerat una longitud total de cablejat de la instal·lació de 500 m. 

Pel que fa als costos d’enginyeria, es dividiran en dos àmbits. Pel que fa al disseny, es considera 

que el dimensionament del camp de captació i dels altres elements del sistema d’autoconsum, 

juntament amb l’elecció dels models comercials adients, el realitza una sola persona (un enginyer 

de l’energia) amb un cost de realització del projecte de 50 €/h. L’obra per a la instal·lació del 

sistema d’autoconsum la realitzen tres operaris, que treballen a la vegada durant un total de 18 

hores, amb un cost de 25 €/h cadascun.  

 

5.4.- Viabilitat econòmica de les mesures proposades  
 

5.4.1.- Viabilitat de la reforma energètica integral: rehabilitació i sistema 

d’autoconsum 

 

Per tal de poder fer un estudi de viabilitat, es definiran dos escenaris extrems. El primer escenari 

inclourà unes condicions de finançament favorables, contemplant les subvencions que estiguin 

disponibles. El segon escenari, per contra, contemplarà unes condicions de finançament menys 

bones sense la possibilitat d’obtenir ajudes. Es creen les dues versions del mateix cas per tal de 

veure fins a quin punt un escenari molt bo és viable o un de dolent no ho és. Cal tenir en compte 



Estratègies per a la mitigació de gasos d’efecte hivernacle: 

Les Comunitats Energètiques   

 

 
70 

 

que la viabilitat real de la comunitat, en cas d’implementar-se, segurament se situaria en un punt 

mig entre els dos escenaris. 

Tot i que la rehabilitació energètica és l’actuació clarament més costosa, es considera fonamental 

per a una bona integració i gestió de l’energia provinent del sistema d’autoconsum. Per tant, en 

aquest apartat no es considera la possibilitat d’implementar només una actuació sinó que totes 

dues són complementàries. S’hi afegeix un factor de millora de l’eficiència en l’ús de l’energia, 

pel qual es pot considerar una reducció del 5% del consum d’energia elèctrica anual. La reducció 

del consum ve motivada per la desconnexió de stand-bys, la utilització de bombetes d’alta 

eficiència o LEDs, i l’aprofitament de la tarifa nocturna, entre d’altres. Pel que fa al gas, la millora 

en el seu ús ve condicionada únicament per la millora de l’envolupant tèrmica de l’edifici. Els 

valors d’estalvi total es mostren a la Taula 6.xxvii. 

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑒𝑙𝑒𝑐 = 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑.  𝑟𝑒ℎ𝑎𝑏. + 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠. + 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖𝑛.ℎà𝑏𝑖𝑡𝑠              (15) 

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑔𝑎𝑠 = 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó  𝑟𝑒ℎ𝑎𝑏.            (16) 

 

ESTALVI TOTAL: REFORMA INTEGRAL I MILLORA D’HÀBITS 

  
Electricitat Gas TOTAL % 

VALORS ACTUALS PER IMMOBLE 

Consum (kWh/any) 3.214 6.278 9.492 - 

Emissions (kg de CO2/any) 651 1.311 1.962 - 

Cost energètic (€/any) 925 631 1.556 - 

  ESTALVI PER IMMOBLE 

Estalvi (kWh/any) 1.224 1.438 2.663 28,05 

Estalvi (kg de CO2/any) 248 300 548 27,95 

Estalvi (€/any) 196 86 282 18,10 

  VALORS FINALS PER IMMOBLE 

Consum (kWh/any) 1.990 4.839 6.829 - 

Emissions (kg de CO2/any) 
403 

 
1.010 1.413 - 

Cost energètic (€/any) 729 545 1.274 - 

 

Taula 5.xxvii. Estalvi energètic, econòmic i reducció dimissions de CO2, associats a la reforma 

energètica integral i la millora d’hàbits. Font: Elaboració pròpia 

 

El primer escenari contempla un finançament a 15 anys amb un 2 % d’interès, que es consideren 

unes condicions favorables. La inversió total a realitzar té una subvenció del 35% del cost total 

de les actuacions, contemplada al diari oficial de la Generalitat de Catalunya. A la resolució 

TES/1395/2020 del 15 de juny s’aproven les base per a la concessió d’aquestes subvencions en 

règim de concurrència no competitiva. La nostra CE s’hi pot acollir, ja que compleix els requisits 

que es demanen per a la rehabilitació integral, entre d’altres, que la millora suposi una reducció 

del consum energètic total provinent d’energia fòssil de com a mínim el 25 %, per la zona 

climàtica C (on es troba Barcelona). 

Per contra, al segon escenari les condicions són menys bones. El finançament és a 10 anys i 

s’agafa un valor d’interès més elevat, del 5%. No s’apliquen subvencions als costos, que són, per 
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tant, clarament superiors a l’escenari 1. La Taula 5.xxviii. presenta les dades amb què s’ha 

treballat a cadascun dels escenaris. 

 

Cost total i característiques de finançament pels escenaris de la reforma integral 

Cost de la rehabilitació energètica (€) 225.125,94 

Cost del sistema d’autoconsum (€) 20.791,61 

Cost TOTAL (€) 245.917,55 

ESCENARI 1 

Interès E1 (%) 2 

Període de finançament E1 (anys) 15 

Subvenció E1 (%) 35 

Subvenció E1 (€) 86.071,14 

Cost total a finançar E1 (€) 159.846,41 

ESCENARI 2 

Interès E2 (%) 5 

Període de finançament E2 (anys) 10 

Subvenció E2 (%) 0 

Subvenció E2 (€) 0 

Cost total a finançar E2 (€) 245.917,55 

 

Taula 5.xxviii. Cost total de la rehabilitació i el sistema d’autoconsum, característiques del 

finançament de la comunitat. Font: Elaboració pròpia 

 

 

 Resultats obtinguts 

Es constata l’absència d’estalvi net durant el període de finançament en tots dos escenaris. Les 

figures 5.ix. i 5.x. mostren l’evolució del cost de l’energia i la quota que s’ha de pagar cada any. 

Es fa palès el cost molt important de la rehabilitació energètica, que no presenta viabilitat 

immediata amb períodes de fiançament de 10 o 15 anys. De fet, el període de retorn de la reforma 

energètica integral comunitària (rehabilitació i autoconsum, amb millora d’hàbits), sense tenir en 

compte subvencions, és de 35 anys. Per tant, la implementació de les dues actuacions de manera 

conjunta només es podria veure motivada per una millora de les condicions: millors subvencions 

o condicions de finançament. També es podria tirar endavant la proposta si hi hagués un 

compromís ferm amb la sostenibilitat i l’eficiència per part dels veïns, comptant amb una 

rendibilitat a molt llarg termini. En cas que s’assumís aquesta darrera opció, seria altament 

desitjable optar per les millors condicions de finançament (idealment les de l’escenari 1). L’estalvi 

net és notable després d’haver finalitzat el període de finançament, amb un valor de 282 € anuals. 

Les taules completes del càlcul de la viabilitat per cada escenari es poden trobar als annexos. 
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Figura 5.ix. Estalvi net a la rehabilitació completa, escenari 1. Font: Elaboració pròpia 

 

 

Figura 5.x. Estalvi net a la rehabilitació completa, escenari 2. Font: Elaboració pròpia 

 

La taula 5.xxix. mostra el valor de la quota i l’estalvi net associat als anys que dura el període de 

finançament. Els valors que aquests prenen són constants al llarg de tot el període de finançament, 

degut a que s’ha establert una quota fixa en base al cost a finançar, tenint en compte els interessos 

considerats. La taula també inclou l’estalvi anual que es té un cop ja s’ha acabat el termini de 

pagament de les quotes. 

Resultats de les condicions de finançament a la reforma energètica integral 

 Escenari 1 Escenari 2 

Quota (€/any) 509 1.106 

ESTALVI durant el 

finançament (€/any) 
-227 -824 

ESTALVI després del 

finançament (€/any) 
+282 

 

Taula 5.xxix. Resultats del finançament de la reforma energètica integral: quota i estalvi pels 

dos escenaris contemplats. Font: Elaboració pròpia 
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5.4.2.- Viabilitat de la implementació exclusiva del sistema d’autoconsum col·lectiu 

 

Degut a la impossibilitat d’obtenir guanys durant el període de finançament a la rehabilitació total, 

es dóna l’alternativa d’estudiar la viabilitat de la implementació exclusiva del sistema 

d’autoconsum, amb la millora dels hàbits d’eficiència energètica. Es planteja l’alternativa per tal 

de convèncer als membres de la comunitat que abans poguessin haver-se vist desanimats pel llarg 

període de retorn. L’estalvi total associat a aquesta proposta es troba a la Taula 5.xxx. 

ESTALVI TOTAL: AUTOCONSUM I MILLORA D’HÀBITS 

  
Electricitat Gas TOTAL % 

VALORS ACTUALS PER IMMOBLE 

Consum (kWh/any) 3.214 6.278 9.492 - 

Emissions (kg de CO2/any) 651 1.311 1.962 - 

Cost energètic (€/any) 925 631 1.556 - 

  ESTALVI PER IMMOBLE 

Estalvi (kWh/any) 1.123 0 1.123 11,84 

Estalvi (kg de CO2/any) 228 0 228 11,60 

Estalvi (€/any) 181 0 181 11,61 

  VALORS FINALS PER IMMOBLE 

Consum (kWh/any) 2.091 6.278 8.369 - 

Emissions (kg de CO2/any) 
403 

 
1.311 1.735 - 

Cost energètic (€/any) 729 631 1.375 - 

 

Taula 5.xxx. Estalvi energètic, econòmic i reducció dimissions de CO2, associats a la 

implementació del sistema d’autoconsum amb millora d’hàbits. Font: Elaboració pròpia 

 

Val a dir que sense la remodelació energètica de façanes, fusteries i vidres de tribunes, ja no es 

compleix el requisit mínim de cobertura energètica total per tal de poder demanar una subvenció 

a la Generalitat. Les condicions del finançament es mostren a la Taula 5.xxxi. 

Cost total i característiques de finançament pels escenaris de l’actuació d’autoconsum 

Cost TOTAL autoconsum (€) 20.791,61 

ESCENARI 1 

Interès E1 (%) 2 

Període de finançament E1 (anys) 15 

Subvenció E1 (%) 0 

Subvenció E1 (€) 0 

Cost total a finançar E1 (€) 20.791,61 

ESCENARI 2 

Interès E2 (%) 5 

Període de finançament E2 (anys) 10 

Subvenció E2 (%) 0 

Subvenció E2 (€) 0 

Cost total a finançar E2 (€) 20.791,61 

 

Taula 5.xxxi. Cost total del sistema d’autoconsum, característiques del seu finançament 

comunitari. Font: Elaboració pròpia 



Estratègies per a la mitigació de gasos d’efecte hivernacle: 

Les Comunitats Energètiques   

 

 
74 

 

 Resultats obtinguts 

Si només es considera la viabilitat de l’actuació del sistema d’autoconsum proposat, el resultat 

que s’obté és completament diferent al que s’havia obtingut per la reforma energètica integral. 

Ara, les Figures 5.xi. i 5.xii. ens mostren uns escenaris plenament viables des del moment en què 

els panells comencen a generar energia. Els factor que propicia aquests resultats tan divergents 

respecte a l’anterior proposta és el període de retorn, que per aquesta actuació és de tan sols 5 

anys, degut a un cost total moderat respecte a abans, cosa que ajuda a obtenir un finançament 

menys costós sota les mateixes condicions. 

 

 

Figura 5.xi. Estalvi net de l’actuació del sistema d’autoconsum comunitari, escenari 1. Font: 

Elaboració pròpia 

 

 

Figura 5.xii. Estalvi net de l’actuació del sistema d’autoconsum comunitari, escenari 2. Font: 

Elaboració pròpia 
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La taula 5.xxxii. mostra el valor de la quota, l’estalvi net associat als anys que dura el període de 

finançament i l’estalvi net un cop aquest finalitza. De la mateixa manera que abans, s’estableixen 

quotes fixes. Tal i com es pot observar, hi ha estalvi net associat a cada any del període de 

finançament, valor que es veu incrementat un cop aquest acaba. 

 

Resultats de les condicions de finançament a la reforma energètica integral 

 Escenari 1 Escenari 2 

Quota (€/any) 66 93 

ESTALVI durant el 

finançament (€/any) 
+114 +87 

ESTALVI després del 

finançament (€/any) 
+181 

 

Taula 5.xxxii. Resultats del finançament de la reforma energètica integral: quota i estalvi pels 

dos escenaris contemplats. Font: Elaboració pròpia 
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6.- Anàlisi de l’impacte ambiental del projecte 
 

Les comunitats energètiques són entitats que es caracteritzen per la seva implicació en tres grans 

àmbits, que són l’àmbit econòmic, el social i l’ambiental. De fet, si es deixen de banda 

preocupacions primordials com ara l’estalvi econòmic o la lluita contra la pobresa energètica, es 

pot afirmar que la implicació per a la protecció del medi ambient i la voluntat d’un 

desenvolupament sostenible és la principal prioritat d’una CE. 

Hi ha moltes maneres de mitigar les emissions dels gasos d’efecte hivernacle. La reducció de 

l’impacte és molt clar quan es deixa de generar una quantitat determinada d’energia d’origen 

fòssil, però no ho és tant per altres casos. La Taula 6.i. recopila les dades que s’han exposat 

anteriorment de forma sintètica i comparativa, on es veu la reducció d’emissions directes. 

Reducció de les emissions de CO2 degut a les reformes proposades 

 Llar tipus (kg CO2/any) Edifici (t CO2/any) Edifici (%) 

Reforma energètica 

integral 
548 13,70 27,95 

Sistema d’autoconsum 

solar 
228 5,68 11,60 

 

Taula 6.i. Resum de l’impacte ambiental fruit de la reducció de les emissions de CO2, per les 

dues solucions de què s’ha estudiat la viabilitat. Font: Elaboració pròpia 

 

Una de les decisions que s’ha pres, altament motivada per la reducció de l’impacte ambiental total 

del projecte, és la de no utilitzar bateries ni cap altre tipus de sistema d’emmagatzematge. De la 

mateixa manera, si es vol reduir l’impacte ambiental de la instal·lació, convé fer l’adquisició dels 

diferents elements a empreses nacionals o en països propers, ja que així es redueix l’impacte 

associat al transport aeri o naval dels productes. D’aquesta manera, s’ha optat per escollir 

elements d’empreses de l’àmbit estatal per ambdues actuacions. A la Taula 6.ii. s’indica la 

distància, en km, des de les empreses proveïdores a l’indret on es troba la comunitat, útil per al 

càlcul de l’impacte associat al transport. Val a dir que, en el cas del projecte propi, el criteri 

d’escollir tots els elements d’empreses espanyoles no ha suposat cap dificultat, ans el contrari, ja 

que les empreses nacionals de l’àmbit de l’energia solar van ser pioneres en el seu moment i 

actualment són competitives i ofereixen molt bons productes. 

Situació geogràfica de les empreses proveïdores del projecte 

Element(s) Empresa Situació de la seu Distància a BCN (km) 

Actuacions façana 

SATE 

Grupo 

Puma 

Vilafranca del Penedès 

(Catalunya) 
61 

Actuacions tribuna 
Finestres 

Macristal 
Barcelona (Catalunya) 0 

Panells solars Xunzel Mendaro (País Basc) 570 

Inversor Ingeteam Zamudio (País Basc) 616 

Suports dels panells 

solars 
Sunfer 

Albalat de la Ribera (País 

Valencià) 
399 

Cablejat Topcable Rubí (Catalunya) 24 

  

Taula 6.ii. Situació geogràfica de les empreses proveïdores. Font: Elaboració pròpia 
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El càlcul de les emissions de CO2 associades al procés complet de fabricació de cada producte és 

complex i com a molt se’n podria fer una estimació de poca fiabilitat, ja que els fabricants no en 

faciliten dades. Per aquest motiu, no es quantificarà aquest tipus d’impacte ambiental. Pel que fa 

al transport, s’exposa un exemple per tal que el lector es pugui fer càrrec de la diferència en 

l’impacte (respecte al cas escollit) que té la importació dels materials necessaris de països 

llunyans, i de la diferència d’impacte segons el tipus de transport escollit. 

A la Taula 6.iii. hi apareix una comparativa entre el grau d’impacte que té la opció escollida i 

l’impacte que es produiria en cas d’haver comprat els elements necessaris a Pequín (Xina). En 

aquesta s’evidencia la gran diferència en emissions amb una ràtio de més de 14 entre les emissions 

pel transport des de Xina i les emissions del transport des dels diferents indrets peninsulars. Cal 

notar, a més, que en cas que les components provinguessin de destins llunyans diferents, la ràtio 

augmentaria encara més. Per donar una idea del que representa l’increment d’emissions calculat 

pel cas intercontinental, l’augment que suposa de 2,3 t de CO2 equival a gairebé mig any de 

l’estalvi d’emissions que suposa la implementació de la rehabilitació energètica total (veure 

novament la Taula 6.i.). 

Exemple comparatiu de l’impacte: transport escollit (àmbit nacional) i transport 

intercontinental  (Pequín-Barcelona) 

Distància total dels trajectes realitzats (km) 1.670 

Emissions de CO2 (per passatger) vehicle rodat (g CO2/km)* 104 

Emissions totals dels trajectes realitzats (kg CO2) 174 

 

Distància Pequín – Barcelona (km) 8.798 

Emissions de CO2 (per persona) transport aeri (g CO2/km)* 285 

Emissions totals del trajecte aeri Pequín-Barcelona (kg CO2) 2.507 

  

RÀTIO D’EMISSIONS PER TRANSPORT      Intercontinental/Nacional 14,4 

 

* Pel càlcul de les emissions del transport rodat i el transport aeri s’assumeix l’equivalència entre l’impacte 

per passatger i l’impacte per mercaderia, per les dades de la Unió Europea 

Taula 6.iii. Exemple comparatiu de l’impacte: transport escollit i transport intercontinental. 

Font: Elaboració pròpia 
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Conclusions 
 

El treball de fi de grau ha servit per investigar a fons un àmbit amb una gran perspectiva de futur 

en què no s’hi havia dedicat una especial atenció durant el grau, el dels recursos energètics 

compartits, dins del qual hi trobem les comunitats energètiques. Aquest fet és molt notori, ja que 

en una CE les relacions entre membres amb hàbits de consum ben diferenciats són la fortalesa del 

conjunt, i fan que s’equilibri la demanda global. Els beneficis per a un usuari energètic poden ser 

molt grans respecte a si es tracta la seva demanda de forma individual. S’ha pogut comprovar 

com la implementació d’una CE ambiciosa i ben planificada pot ser una eina per al 

desenvolupament d’una zona o petit poble, tot i que les històries d’èxit en aquest sentit les situem 

totes a l’estranger. El treball també constata la poca incidència a l’Estat dels projectes d’energia 

comunitària, si bé les noves iniciatives comencen a florir i s’auguren temps prometedors de cara 

als propers anys. 

S’han analitzat diferents tipologies de comunitat energètica, tant des del punt de vista estructural 

com legal. S’ha constatat que el marc legal recent, fruit de la legislació europea RED II i 

l’aboliment de l’impost al sol a espanya de l’any 2018, suposen l’escenari ideal per promoure 

l’energia verda comunitària i fer efectius els nous objectius de reducció de les emissions dictats 

per la Unió Europea. 

Pel que fa a l’estudi del cas, les dades que ha facilitat l’equip tècnic de Rubí Brilla han sigut de 

vital importància per a la realització del treball. Els informes detallats d’anàlisi de les diferents 

comunitats que estan projectant permet veure el procediment i els criteris que fan servir els 

enginyers que han maquinat la iniciativa energètica municipal de Rubí, un projecte que es troba 

en funcionament des de fa 10 anys. El seu anàlisi de les propostes que es fan mostra com les 

condicions de finançament o les subvencions presents tenen una repercussió molt significativa en 

la viabilitat de les actuacions que es proposen. Així, pel cas que s’estudia, només una bona línia 

de finançament amb una generosa subvenció pública genera estalvis als membres de la comunitat 

des del primer any de funcionament d’aquesta. 

El disseny d’una comunitat energètica a la ciutat de Barcelona ha servit per integrar els 

coneixements adquirits durant la recerca realitzada per fer el treball, així com també el contingut 

que s’ha treballat a múltiples assignatures del grau. La utilització de la metodologia del projecte 

Comunitats Rubí Brilla ha facilitat la definició dels criteris a l’hora de determinar l’estalvi generat 

per la CE, o bé la seva viabilitat. Tot i així, la definició de tots els paràmetres, el mètode de càlcul 

així com també els criteris d’enginyeria han sigut una elaboració pròpia, que ha permès obtenir 

unes solucions diferents de les que es plantegen a l’exemple estudiat. 

L’estudi de viabilitat del cas propi constata l’elevat cost de l’actuació de rehabilitació energètica 

de l’edifici. De fet, aquesta actuació, si bé és desitjable des del punt de vista de les pèrdues 

tèrmiques, no suposa un estalvi anual prou gran com per estar justificada, almenys no si es pensa 

en un horitzó temporal mitjà (de l’ordre d’una desena d’anys). Pel que fa a la seva viabilitat a 

llarg termini, no obstant, una rehabilitació energètica és molt recomanable, ja que els estalvis que 

es generen no tenen data de caducitat per vida útil, com podrien tenir altres actuacions. Per altra 

banda, el cost del sistema d’autoconsum té un valor que representa només el 10% de la inversió 

necessària per a la rehabilitació, i alhora genera uns estalvis anuals superiors. Si bé la vida útil 

dels seus components és de l’ordre dels vint anys, els beneficis la compensen àmpliament. La 

viabilitat de les dues combinacions estudiades deixa clara la conveniència dels sistemes 

d’autoconsum solar en aquest tipus d’instal·lacions (el període de retorn és molt curt, 

comparativament), i en canvi, no recomana amb tanta fervor l’actuació en façana associada a la 

rehabilitació energètica. 
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Pel cas creat, a nivell teòric podem concloure que sempre és desitjable una millora de l’envolupant 

tèrmica d’un edifici, i de les seves fusteries o vidres. No obstant aquest fet, es necessita una 

subvenció generosa i que les intervencions no se’n vagin més enllà de certs límits de despesa. En 

el cas de la comunitat energètica creada, per exemple, el cost addicional de la rehabilitació de les 

tribunes de vidre és molt gran, però a la vegada és imprescindible dur-lo a terme si es vol millorar 

de forma visible l’eficiència de les llars. Per tant, no s’ha considerat cap alternativa al disseny 

proposat i es deixa a les mans dels propietaris decidir si es vol pagar per les actuacions durant els 

anys de finançament, per recuperar després la inversió lentament. En aquest sentit, resultarà 

essencial l’exigència d’uns valors d’eficiència mínims cada cop més ambiciosos per part del CTE, 

amb el suport pertinent en forma d’ajudes i subvencions per part del govern.  El sistema  de 

generació d’energia solar fotovoltaica dissenyat, en canvi, resulta una opció molt eficaç i vistosa, 

motiu pel qual la seva instal·lació, en cas de materialitzar-se la comunitat, estaria assegurada sota 

qualsevol criteri. 

L’àmbit de les comunitats energètiques necessita obtenir més visibilitat i reconeixement, i és per 

això que propostes com les que es fan a aquest treball haurien d’estar a l’ordre del dia durant els 

propers anys. Les actuacions del futur s’haurien de continuar estructurant a l’entorn dels àmbits 

de l’eficiència energètica i la generació renovable, ja que no està dit que la poca viabilitat de 

l’actuació integral del cas proposat es repliqui en d’altres projectes, i la millora de l’eficiència és 

un requisit tan fonamental per a la sostenibilitat com la generació verda. Si el que es vol és fer 

una transició energètica visible, s’hauria de fer grans esforços al respecte, i augmentar 

significativament els espais amb generació energètica renovable comunitària en entorns urbans, 

ja que el fort augment del parc de vehicles elèctrics que s’espera durant els propers anys pot 

provocar una crescuda de la demanda de recursos, i s’ha de poder respondre de forma planificada 

i sostenible a aquest requeriment. 
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Pressupost del TFG 

 

Els apartats 5.2, 5.3 i 5.4 del present document han inclòs els pressupostos de les diferents 

actuacions que es proposen, així com també n’inclouen l’estudi de la seva viabilitat. Així, a 

continuació es presenta el pressupost associat a la realització d’aquest treball de fi de grau. Es té 

en consideració, per tant, el sou total de l’estudiant del grau d’Enginyeria de l’Energia més els 

costos que ha tingut per a la realització de la feina que tenia encomanada. Aquests inclouen els 

desplaçaments, material i altres despeses. Pel que fa als desplaçaments, l’actual situació de 

pandèmia i teletreball ha fet que no s’hagi produït cap desplaçament directament relacionat amb 

causes laborals. 

El sou de l’enginyer es pot calcular en base al nombre d’hores de dedicació, que pel Treball de Fi 

de Grau són 600 h, segons la guia docent de la EEBE. El sou brut mitjà d’un enginyer projectista 

barceloní és de 22,1 €/h, segons dades de l’ajuntament del 2018. De la mateixa manera, no s’ha 

produït cap despesa en material físic de forma directa, però es comptabilitzarà una amortització 

de l’ordinador (pel valor d’un any), considerant que el seu cost inicial era de 900€ i la vida útil 

són 6 anys. A aquests costos s’hi sumarà el cost de l’electricitat associat al treball amb l’ordinador 

i la il·luminació de la sala (s’agafa el preu mitjà per kWh que s’ha utilitzat pels càlculs de l’apartat 

6). Aquests es troben en base a la il·luminació de la meitat de les hores dedicades al treball (la 

resta es consideren realitzades amb il·luminació natural) i el consum d’un ordinador de la marca 

ASUS i model R510J. Finalment, es mostrarà el valor total del pressupost del TFG. 

 

Anàlisi del cost del TFG Total (€) 

Enginyeria 
Dedicació 

(h) 
600 Sou (€/h) 22,1 13.260 

Amortització 

Ordinador 

Cost adq. 

(€) 
900 Amortització (€/any) 150 150 

Electricitat 
Consum 

(kWh) 
38 Preu elec. (€/kWh) 0,1512 5,75 

TOTAL 13.415,75 € 

 

Taula P.i. Anàlisi econòmica del cost del Treball de Fi de Grau. Font: Elaboració pròpia 
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Annex 
 

A.1.- Taxa d’emissions de CO2 utilitzada pels càlculs de la part elèctrica i de gas 

natural de la factura 

 

Emissions de CO2 de la distribuïdora ENDESA (any 2017) 

Tipus % Kg CO2/kWh E. Final 

Nuclear 27,5 0,00 

Carbó 22,4 0,47 

Gas Natural 18,4 0,25 

Renovable 13,6 0,00 

Cogeneració 13,1 0,26 

Fuel/Gas 3,5 0,31 

Altres 1,2 0,36 

Cogeneració d'alta eficiència 0,3 0,26 

TOTAL 100 0,2025 

 

Taula AN.1. Dades utilitzades per al càlcul de les emissions de CO2 associades als consums 

domèstics i l’estalvi d’aquestes fruit de les diferents actuacions. Font: Ministeri d’Indústria, 

Energia i Turisme, elaboració pròpia 
 

Emissions del gas natural (domèstic) 

[Kg CO2/GJ] 58 

[Kg CO2/kWh] 0,2088 

 

Taula AN.2. Emissions de CO2 equivalent del gas natural, àmbit domèstic. Font: Ministeri 

d’Indústria, Energia i Turisme 
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A.2.- Càlcul de les pèrdues tèrmiques actuals: pis tipus (portes 1-5) i cinquè pis 

(portes 1-5), HIVERN 

T-1a   
Vren 

(m3/h) 
Ce,aire·ρaire 

(W·h/(m3·K)) 
Text (ºC) Tint (ºC) Dif T(ºC)   

Potència 

(W) 

Infiltració finestres (I=25 m3/h·m2) 190 0,36 9 21 12   820,8 

Infiltració finestres celobert (I=25 

m3/h·m2) 238,5 0,36 10 21 11   944,46 

Infiltració tribuna (I=35 m3/h·m2) 0 0,36 9 21 12   0 

  A (m2) U (W/m2·K) Text (ºC) Tint(ºC) Dif T(ºC)     

Transmissió 

façanes 

Principal 17,3 0,43 9 21 12   89,268 

Celobert 10,56 2,33 10 21 11   270,6528 

Escala 9,99 2,33 15 21 6   139,6602 

Transmissió 

cobertes 
Plana 0 0 9 21 12   0 

Transmissió 

obertures 

Exterior 7,6 3 9 21 12   273,6 

Celobert 9,54 3 10 21 11   314,82 

Tribuna 0 5,7 9 21 12   0 

              
TOTAL 

(W) 2.853,26 

              
TOTAL 

(kW) 2,85 

 

Taula AN.3. Càlcul de les pèrdues tèrmiques. T-1a, valor actual en període hivernal. Font: 

Elaboració pròpia 
 

T-2a   
Vren 

(m3/h) 
Ce,aire·ρaire 

(W·h/(m3·K)) 
Text (ºC) Tint (ºC) Dif T(ºC)   

Potència 

(W) 

Infiltració finestres (I=25 m3/h·m2) 130,75 0,36 9 21 12   564,84 

Infiltració finestres celobert (I=25 

m3/h·m2) 97 0,36 10 21 11   384,12 

Infiltració tribuna (I=35 m3/h·m2) 0 0,36 9 21 12   0 

  A (m2) U (W/m2·K) Text (ºC) Tint(ºC) Dif T(ºC)     

Transmissió 

façanes 

Principal 11,78 0,43 9 21 12   60,7848 

Celobert 12,92 2,33 10 21 11   331,1396 

Escala 4,86 2,33 15 21 6   67,9428 

Transmissió 

cobertes 
Plana 0 0 9 21 12   0 

Transmissió 

obertures 

Exterior 5,23 3 9 21 12   188,28 

Celobert 3,88 3 10 21 11   128,04 

Tribuna 0 5,7 9 21 12   0 

              
TOTAL 

(W) 1.725,15 

              
TOTAL 

(kW) 1,73 

 

Taula AN.4. Càlcul de les pèrdues tèrmiques. T-2a, valor actual en període hivernal. Font: 

Elaboració pròpia 
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T-3a   
Vren 

(m3/h) 
Ce,aire·ρaire 

(W·h/(m3·K)) 
Text (ºC) Tint (ºC) Dif T(ºC)   

Potència 

(W) 

Infiltració finestres (I=25 m3/h·m2) 250,5 0,36 9 21 12   1.082,16 

Infiltració finestres celobert (I=25 

m3/h·m2) 132,75 0,36 10 21 11   525,69 

Infiltració tribuna (I=35 m3/h·m2) 638,05 0,36 9 21 12   2.756,38 

  A (m2) U (W/m2·K) Text (ºC) Tint(ºC) Dif T(ºC)     

Transmissió 

façanes 

Principal 42,11 0,43 9 21 12   217,2876 

Celobert 17,49 2,33 10 21 11   448,2687 

Escala 4,05 2,33 15 21 6   56,619 

Transmissió 

cobertes 
Plana 0 0 9 21 12   0 

Transmissió 

obertures 

Exterior 10,02 3 9 21 12   360,72 

Celobert 5,31 3 10 21 11   175,23 

Tribuna 18,23 5,7 9 21 12   1246,932 

              
TOTAL 

(W) 6.869,28 

              
TOTAL 

(kW) 6,87 

 

Taula AN.5. Càlcul de les pèrdues tèrmiques. T-3a, valor actual en període hivernal. Font: 

Elaboració pròpia 
 

T-4a   
Vren 

(m3/h) 
Ce,aire·ρaire 

(W·h/(m3·K)) 
Text (ºC) Tint (ºC) Dif T(ºC)   

Potència 

(W) 

Infiltració finestres (I=25 m3/h·m2) 142,5 0,36 9 21 12   615,6 

Infiltració finestres celobert (I=25 

m3/h·m2) 238,5 0,36 10 21 11   944,46 

Infiltració tribuna (I=35 m3/h·m2) 817,6 0,36 9 21 12   3532,032 

  A (m2) U (W/m2·K) Text (ºC) Tint(ºC) Dif T(ºC)     

Transmissió 

façanes 

Principal 20,9 0,43 9 21 12   107,844 

Celobert 10,56 2,33 10 21 11   270,6528 

Escala 17,28 2,33 15 21 6   241,5744 

Transmissió 

cobertes 
Plana 0 0 9 21 12   0 

Transmissió 

obertures 

Exterior 5,7 3 9 21 12   205,2 

Celobert 9,54 3 10 21 11   314,82 

Tribuna 23,36 5,7 9 21 12   1597,824 

              
TOTAL 

(W) 7.830,01 

              
TOTAL 

(kW) 7,83 

 

Taula AN.6. Càlcul de les pèrdues tèrmiques. T-4a, valor actual en període hivernal. Font: 

Elaboració pròpia 
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T-5a   
Vren 

(m3/h) 
Ce,aire·ρaire 

(W·h/(m3·K)) 
Text (ºC) Tint (ºC) Dif T(ºC)   

Potència 

(W) 

Infiltració finestres (I=25 m3/h·m2) 35,75 0,36 9 21 12   154,44 

Infiltració finestres celobert (I=25 

m3/h·m2) 229,75 0,36 10 21 11   909,81 

Infiltració tribuna (I=35 m3/h·m2) 642,6 0,36 9 21 12   2776,032 

  A (m2) U (W/m2·K) Text (ºC) Tint(ºC) Dif T(ºC)     

Transmissió 

façanes 

Principal 10,81 0,43 9 21 12   55,7796 

Celobert 30,41 2,33 10 21 11   779,4083 

Escala 9,45 2,33 15 21 6   132,111 

Transmissió 

cobertes 
Plana 0 0 9 21 12   0 

Transmissió 

obertures 

Exterior 1,43 3 9 21 12   51,48 

Celobert 9,19 3 10 21 11   303,27 

Tribuna 18,36 5,7 9 21 12   1255,824 

              
TOTAL 

(W) 6.418,15 

              
TOTAL 

(kW) 6,42 

 

Taula AN.7. Càlcul de les pèrdues tèrmiques. T-5a, valor actual en període hivernal. Font: 

Elaboració pròpia 
 

5-1a   
Vren 

(m3/h) 
Ce,aire·ρaire 

(W·h/(m3·K)) 
Text (ºC) Tint (ºC) Dif T(ºC)   

Potència 

(W) 

Infiltració finestres (I=25 m3/h·m2) 190 0,36 9 21 12   820,8 

Infiltració finestres celobert (I=25 

m3/h·m2) 238,5 0,36 10 21 11   944,46 

Infiltració tribuna (I=35 m3/h·m2) 0 0,36 9 21 12   0 

  A (m2) U (W/m2·K) Text (ºC) Tint(ºC) Dif T(ºC)     

Transmissió 

façanes 

Principal 17,3 0,43 9 21 12   89,268 

Celobert 10,56 2,33 10 21 11   270,6528 

Escala 9,99 2,33 15 21 6   139,6602 

Transmissió 

cobertes 
Plana 110 0,44 9 21 12   580,8 

Transmissió 

obertures 

Exterior 7,6 3 9 21 12   273,6 

Celobert 9,54 3 10 21 11   314,82 

Tribuna 0 5,7 9 21 12   0 

              
TOTAL 

(W) 3.434,06 

              
TOTAL 

(kW) 3,43 

 

Taula AN.8. Càlcul de les pèrdues tèrmiques. 5-1a, valor actual en període hivernal. Font: 

Elaboració pròpia 
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5-2a   
Vren 

(m3/h) 
Ce,aire·ρaire 

(W·h/(m3·K)) 
Text (ºC) Tint (ºC) Dif T(ºC)   

Potència 

(W) 

Infiltració finestres (I=25 m3/h·m2) 130,75 0,36 9 21 12   564,84 

Infiltració finestres celobert (I=25 

m3/h·m2) 97 0,36 10 21 11   384,12 

Infiltració tribuna (I=35 m3/h·m2) 0 0,36 9 21 12   0 

  A (m2) U (W/m2·K) Text (ºC) Tint(ºC) Dif T(ºC)     

Transmissió 

façanes 

Principal 11,78 0,43 9 21 12   60,7848 

Celobert 12,92 2,33 10 21 11   331,1396 

Escala 4,86 2,33 15 21 6   67,9428 

Transmissió 

cobertes 
Plana 70 0,44 9 21 12   369,6 

Transmissió 

obertures 

Exterior 5,23 3 9 21 12   188,28 

Celobert 3,88 3 10 21 11   128,04 

Tribuna 0 5,7 9 21 12   0 

              
TOTAL 

(W) 2.094,75 

              
TOTAL 

(kW) 2,09 

 

Taula AN.9. Càlcul de les pèrdues tèrmiques. 5-2a, valor actual en període hivernal. Font: 

Elaboració pròpia 
 

5-3a   
Vren 

(m3/h) 
Ce,aire·ρaire 

(W·h/(m3·K)) 
Text (ºC) Tint (ºC) Dif T(ºC)   

Potència 

(W) 

Infiltració finestres (I=25 m3/h·m2) 250,5 0,36 9 21 12   1.082,16 

Infiltració finestres celobert (I=25 

m3/h·m2) 132,75 0,36 10 21 11   525,69 

Infiltració tribuna (I=35 m3/h·m2) 638,05 0,36 9 21 12   2.756,38 

  A (m2) U (W/m2·K) Text (ºC) Tint(ºC) Dif T(ºC)     

Transmissió 

façanes 

Principal 42,11 0,43 9 21 12   217,2876 

Celobert 17,49 2,33 10 21 11   448,2687 

Escala 4,05 2,33 15 21 6   56,619 

Transmissió 

cobertes 
Plana 136 0,44 9 21 12   718,08 

Transmissió 

obertures 

Exterior 10,02 3 9 21 12   360,72 

Celobert 5,31 3 10 21 11   175,23 

Tribuna 18,23 5,7 9 21 12   1246,932 

              
TOTAL 

(W) 7.587,36 

              
TOTAL 

(kW) 7,59 

 

Taula AN.10. Càlcul de les pèrdues tèrmiques. 5-3a, valor actual en període hivernal. Font: 

Elaboració pròpia 
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5-4a   
Vren 

(m3/h) 
Ce,aire·ρaire 

(W·h/(m3·K)) 
Text (ºC) Tint (ºC) Dif T(ºC)   

Potència 

(W) 

Infiltració finestres (I=25 m3/h·m2) 142,5 0,36 9 21 12   615,6 

Infiltració finestres celobert (I=25 

m3/h·m2) 238,5 0,36 10 21 11   944,46 

Infiltració tribuna (I=35 m3/h·m2) 817,6 0,36 9 21 12   3532,032 

  A (m2) U (W/m2·K) Text (ºC) Tint(ºC) Dif T(ºC)     

Transmissió 

façanes 

Principal 20,9 0,43 9 21 12   107,844 

Celobert 10,56 2,33 10 21 11   270,6528 

Escala 17,28 2,33 15 21 6   241,5744 

Transmissió 

cobertes 
Plana 165 0,44 9 21 12   871,2 

Transmissió 

obertures 

Exterior 5,7 3 9 21 12   205,2 

Celobert 9,54 3 10 21 11   314,82 

Tribuna 23,36 5,7 9 21 12   1597,824 

              
TOTAL 

(W) 8.701,21 

              
TOTAL 

(kW) 8,70 

 

Taula AN.11. Càlcul de les pèrdues tèrmiques. 5-4a, valor actual en període hivernal. Font: 

Elaboració pròpia 
 

5-5a   
Vren 

(m3/h) 
Ce,aire·ρaire 

(W·h/(m3·K)) 
Text (ºC) Tint (ºC) Dif T(ºC)   

Potència 

(W) 

Infiltració finestres (I=25 m3/h·m2) 35,75 0,36 9 21 12   154,44 

Infiltració finestres celobert (I=25 

m3/h·m2) 229,75 0,36 10 21 11   909,81 

Infiltració tribuna (I=35 m3/h·m2) 642,6 0,36 9 21 12   2776,032 

  A (m2) U (W/m2·K) Text (ºC) Tint(ºC) Dif T(ºC)     

Transmissió 

façanes 

Principal 10,81 0,43 9 21 12   55,7796 

Celobert 30,41 2,33 10 21 11   779,4083 

Escala 9,45 2,33 15 21 6   132,111 

Transmissió 

cobertes 
Plana 110 0,44 9 21 12   580,8 

Transmissió 

obertures 

Exterior 1,43 3 9 21 12   51,48 

Celobert 9,19 3 10 21 11   303,27 

Tribuna 18,36 5,7 9 21 12   1255,824 

              
TOTAL 

(W) 6.998,95 

              
TOTAL 

(kW) 7,00 

 

Taula AN.12. Càlcul de les pèrdues tèrmiques. 5-5a, valor actual en període hivernal. Font: 

Elaboració pròpia 
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A.3.- Càlcul de les pèrdues tèrmiques després de la rehabilitació: pis tipus (portes 

1-5) i cinquè pis (portes 1-5), HIVERN 

T-1a   
Vren 

(m3/h) 
Ce,aire·ρaire 

(W·h/(m3·K)) 
Text (ºC) Tint (ºC) Dif T(ºC)   

Potència 

(W) 

Infiltració finestres (I=25 m3/h·m2) 190 0,36 9 21 12   820,8 

Infiltració finestres celobert (I=25 

m3/h·m2) 238,5 0,36 10 21 11   944,46 

Infiltració tribuna (I=35 m3/h·m2) 0 0,36 9 21 12   0 

  A (m2) U (W/m2·K) Text (ºC) Tint(ºC) Dif T(ºC)     

Transmissió 

façanes 

Principal 17,3 0,21 9 21 12   43,596 

Celobert 10,56 0,29 10 21 11   33,6864 

Escala 9,99 2,33 15 21 6   139,6602 

Transmissió 

cobertes 
Plana 0 0 9 21 12   0 

Transmissió 

obertures 

Exterior 7,6 3 9 21 12   273,6 

Celobert 9,54 3 10 21 11   314,82 

Tribuna 0 1,6 9 21 12   0 

              
TOTAL 

(W) 2.570,62 

              
TOTAL 

(kW) 2,57 

 

Taula AN.13. Càlcul de les pèrdues tèrmiques. T-1a, valor després de la rehabilitació en període 

hivernal. Font: Elaboració pròpia 
 

T-2a   
Vren 

(m3/h) 
Ce,aire·ρaire 

(W·h/(m3·K)) 
Text (ºC) Tint (ºC) Dif T(ºC)   

Potència 

(W) 

Infiltració finestres (I=25 m3/h·m2) 130,75 0,36 9 21 12   564,84 

Infiltració finestres celobert (I=25 

m3/h·m2) 97 0,36 10 21 11   384,12 

Infiltració tribuna (I=35 m3/h·m2) 0 0,36 9 21 12   0 

  A (m2) U (W/m2·K) Text (ºC) Tint(ºC) Dif T(ºC)     

Transmissió 

façanes 

Principal 11,78 0,21 9 21 12   29,6856 

Celobert 12,92 0,29 10 21 11   41,2148 

Escala 4,86 2,33 15 21 6   67,9428 

Transmissió 

cobertes 
Plana 0 0 9 21 12   0 

Transmissió 

obertures 

Exterior 5,23 3 9 21 12   188,28 

Celobert 3,88 3 10 21 11   128,04 

Tribuna 0 1,6 9 21 12   0 

              
TOTAL 

(W) 1.404,12 

              
TOTAL 

(kW) 1,40 

 

Taula AN.14. Càlcul de les pèrdues tèrmiques. T-2a, valor després de la rehabilitació en període 

hivernal. Font: Elaboració pròpia 
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T-3a   
Vren 

(m3/h) 
Ce,aire·ρaire 

(W·h/(m3·K)) 
Text (ºC) Tint (ºC) Dif T(ºC)   

Potència 

(W) 

Infiltració finestres (I=25 m3/h·m2) 250,5 0,36 9 21 12   1.082,16 

Infiltració finestres celobert (I=25 

m3/h·m2) 132,75 0,36 10 21 11   525,69 

Infiltració tribuna (I=35 m3/h·m2) 145,84 0,36 9 21 12   630,03 

  A (m2) U (W/m2·K) Text (ºC) Tint(ºC) Dif T(ºC)     

Transmissió 

façanes 

Principal 42,11 0,21 9 21 12   106,1172 

Celobert 17,49 0,29 10 21 11   55,7931 

Escala 4,05 2,33 15 21 6   56,619 

Transmissió 

cobertes 
Plana 0 0 9 21 12   0 

Transmissió 

obertures 

Exterior 10,02 3 9 21 12   360,72 

Celobert 5,31 3 10 21 11   175,23 

Tribuna 18,23 1,6 9 21 12   350,016 

              
TOTAL 

(W) 3.342,37 

              
TOTAL 

(kW) 3,34 

 

Taula AN.15. Càlcul de les pèrdues tèrmiques. T-3a, valor després de la rehabilitació en període 

hivernal. Font: Elaboració pròpia 
 

T-4a   
Vren 

(m3/h) 
Ce,aire·ρaire 

(W·h/(m3·K)) 
Text (ºC) Tint (ºC) Dif T(ºC)   

Potència 

(W) 

Infiltració finestres (I=25 m3/h·m2) 142,5 0,36 9 21 12   615,6 

Infiltració finestres celobert (I=25 

m3/h·m2) 238,5 0,36 10 21 11   944,46 

Infiltració tribuna (I=35 m3/h·m2) 186,88 0,36 9 21 12   807,3216 

  A (m2) U (W/m2·K) Text (ºC) Tint(ºC) Dif T(ºC)     

Transmissió 

façanes 

Principal 20,9 0,21 9 21 12   52,668 

Celobert 10,56 0,29 10 21 11   33,6864 

Escala 17,28 2,33 15 21 6   241,5744 

Transmissió 

cobertes 
Plana 0 0 9 21 12   0 

Transmissió 

obertures 

Exterior 5,7 3 9 21 12   205,2 

Celobert 9,54 3 10 21 11   314,82 

Tribuna 23,36 1,6 9 21 12   448,512 

              
TOTAL 

(W) 3.663,84 

              
TOTAL 

(kW) 3,66 

 

Taula AN.16. Càlcul de les pèrdues tèrmiques. T-4a, valor després de la rehabilitació en període 

hivernal. Font: Elaboració pròpia 
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T-5a   
Vren 

(m3/h) 
Ce,aire·ρaire 

(W·h/(m3·K)) 
Text (ºC) Tint (ºC) Dif T(ºC)   

Potència 

(W) 

Infiltració finestres (I=25 m3/h·m2) 35,75 0,36 9 21 12   154,44 

Infiltració finestres celobert (I=25 

m3/h·m2) 229,75 0,36 10 21 11   909,81 

Infiltració tribuna (I=35 m3/h·m2) 146,88 0,36 9 21 12   634,5216 

  A (m2) U (W/m2·K) Text (ºC) Tint(ºC) Dif T(ºC)     

Transmissió 

façanes 

Principal 10,81 0,21 9 21 12   27,2412 

Celobert 30,41 0,29 10 21 11   97,0079 

Escala 9,45 2,33 15 21 6   132,111 

Transmissió 

cobertes 
Plana 0 0 9 21 12   0 

Transmissió 

obertures 

Exterior 1,43 3 9 21 12   51,48 

Celobert 9,19 3 10 21 11   303,27 

Tribuna 18,36 1,6 9 21 12   352,512 

              
TOTAL 

(W) 2.662,39 

              
TOTAL 

(kW) 2,66 

 

Taula AN.17. Càlcul de les pèrdues tèrmiques. T-5a, valor després de la rehabilitació en període 

hivernal. Font: Elaboració pròpia 
 

5-1a   
Vren 

(m3/h) 
Ce,aire·ρaire 

(W·h/(m3·K)) 
Text (ºC) Tint (ºC) Dif T(ºC)   

Potència 

(W) 

Infiltració finestres (I=25 m3/h·m2) 190 0,36 9 21 12   820,8 

Infiltració finestres celobert (I=25 

m3/h·m2) 238,5 0,36 10 21 11   944,46 

Infiltració tribuna (I=35 m3/h·m2) 0 0,36 9 21 12   0 

  A (m2) U (W/m2·K) Text (ºC) Tint(ºC) Dif T(ºC)     

Transmissió 

façanes 

Principal 17,3 0,21 9 21 12   43,596 

Celobert 10,56 0,29 10 21 11   33,6864 

Escala 9,99 2,33 15 21 6   139,6602 

Transmissió 

cobertes 
Plana 110 0,24 9 21 12   316,8 

Transmissió 

obertures 

Exterior 7,6 3 9 21 12   273,6 

Celobert 9,54 3 10 21 11   314,82 

Tribuna 0 1,6 9 21 12   0 

              
TOTAL 

(W) 2.887,42 

              
TOTAL 

(kW) 2,89 

 

Taula AN.18. Càlcul de les pèrdues tèrmiques. 5-1a, valor després de la rehabilitació en període 

hivernal. Font: Elaboració pròpia 
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5-2a   
Vren 

(m3/h) 
Ce,aire·ρaire 

(W·h/(m3·K)) 
Text (ºC) Tint (ºC) Dif T(ºC)   

Potència 

(W) 

Infiltració finestres (I=25 m3/h·m2) 130,75 0,36 9 21 12   564,84 

Infiltració finestres celobert (I=25 

m3/h·m2) 97 0,36 10 21 11   384,12 

Infiltració tribuna (I=35 m3/h·m2) 0 0,36 9 21 12   0 

  A (m2) U (W/m2·K) Text (ºC) Tint(ºC) Dif T(ºC)     

Transmissió 

façanes 

Principal 11,78 0,21 9 21 12   29,6856 

Celobert 12,92 0,29 10 21 11   41,2148 

Escala 4,86 2,33 15 21 6   67,9428 

Transmissió 

cobertes 
Plana 70 0,24 9 21 12   201,6 

Transmissió 

obertures 

Exterior 5,23 3 9 21 12   188,28 

Celobert 3,88 3 10 21 11   128,04 

Tribuna 0 1,6 9 21 12   0 

              
TOTAL 

(W) 1.605,72 

              
TOTAL 

(kW) 1,61 

 

Taula AN.19. Càlcul de les pèrdues tèrmiques. 5-2a, valor després de la rehabilitació en període 

hivernal. Font: Elaboració pròpia 
 

5-3a   
Vren 

(m3/h) 
Ce,aire·ρaire 

(W·h/(m3·K)) 
Text (ºC) Tint (ºC) Dif T(ºC)   

Potència 

(W) 

Infiltració finestres (I=25 m3/h·m2) 250,5 0,36 9 21 12   1.082,16 

Infiltració finestres celobert (I=25 

m3/h·m2) 132,75 0,36 10 21 11   525,69 

Infiltració tribuna (I=35 m3/h·m2) 145,84 0,36 9 21 12   630,03 

  A (m2) U (W/m2·K) Text (ºC) Tint(ºC) Dif T(ºC)     

Transmissió 

façanes 

Principal 42,11 0,21 9 21 12   106,1172 

Celobert 17,49 0,29 10 21 11   55,7931 

Escala 4,05 2,33 15 21 6   56,619 

Transmissió 

cobertes 
Plana 136 0,24 9 21 12   391,68 

Transmissió 

obertures 

Exterior 10,02 3 9 21 12   360,72 

Celobert 5,31 3 10 21 11   175,23 

Tribuna 18,23 1,6 9 21 12   350,016 

              
TOTAL 

(W) 3.734,05 

              
TOTAL 

(kW) 3,73 

 

Taula AN.20. Càlcul de les pèrdues tèrmiques. 5-3a, valor després de la rehabilitació en període 

hivernal. Font: Elaboració pròpia 
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5-4a   
Vren 

(m3/h) 
Ce,aire·ρaire 

(W·h/(m3·K)) 
Text (ºC) Tint (ºC) Dif T(ºC)   

Potència 

(W) 

Infiltració finestres (I=25 m3/h·m2) 142,5 0,36 9 21 12   615,6 

Infiltració finestres celobert (I=25 

m3/h·m2) 238,5 0,36 10 21 11   944,46 

Infiltració tribuna (I=35 m3/h·m2) 186,88 0,36 9 21 12   807,3216 

  A (m2) U (W/m2·K) Text (ºC) Tint(ºC) Dif T(ºC)     

Transmissió 

façanes 

Principal 20,9 0,21 9 21 12   52,668 

Celobert 10,56 0,29 10 21 11   33,6864 

Escala 17,28 2,33 15 21 6   241,5744 

Transmissió 

cobertes 
Plana 165 0,24 9 21 12   475,2 

Transmissió 

obertures 

Exterior 5,7 3 9 21 12   205,2 

Celobert 9,54 3 10 21 11   314,82 

Tribuna 23,36 1,6 9 21 12   448,512 

              
TOTAL 

(W) 4.139,04 

              
TOTAL 

(kW) 4,14 

 

Taula AN.21. Càlcul de les pèrdues tèrmiques. 5-4a, valor després de la rehabilitació en període 

hivernal. Font: Elaboració pròpia 
 

5-5a   
Vren 

(m3/h) 
Ce,aire·ρaire 

(W·h/(m3·K)) 
Text (ºC) Tint (ºC) Dif T(ºC)   

Potència 

(W) 

Infiltració finestres (I=25 m3/h·m2) 35,75 0,36 9 21 12   154,44 

Infiltració finestres celobert (I=25 

m3/h·m2) 229,75 0,36 10 21 11   909,81 

Infiltració tribuna (I=35 m3/h·m2) 146,88 0,36 9 21 12   634,5216 

  A (m2) U (W/m2·K) Text (ºC) Tint(ºC) Dif T(ºC)     

Transmissió 

façanes 

Principal 10,81 0,21 9 21 12   27,2412 

Celobert 30,41 0,29 10 21 11   97,0079 

Escala 9,45 2,33 15 21 6   132,111 

Transmissió 

cobertes 
Plana 110 0,24 9 21 12   316,8 

Transmissió 

obertures 

Exterior 1,43 3 9 21 12   51,48 

Celobert 9,19 3 10 21 11   303,27 

Tribuna 18,36 1,6 9 21 12   352,512 

              
TOTAL 

(W) 2.979,19 

              
TOTAL 

(kW) 2,98 

 

Taula AN.22. Càlcul de les pèrdues tèrmiques. 5-5a, valor després de la rehabilitació en període 

hivernal. Font: Elaboració pròpia 
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A.4.- Càlcul de les pèrdues tèrmiques actuals: pis tipus (portes 1-5) i cinquè pis 

(portes 1-5), ESTIU 

T-1a   
Vren 

(m3/h) 
Ce,aire·ρaire 

(W·h/(m3·K)) 
Text (ºC) Tint (ºC) Dif T(ºC)   

Potència 

(W) 

Infiltració finestres (I=25 m3/h·m2) 190 0,36 28 25 3   205,2 

Infiltració finestres celobert (I=25 

m3/h·m2) 238,5 0,36 28 25 3   257,58 

Infiltració tribuna (I=35 m3/h·m2) 0 0,36 28 25 3   0 

  A (m2) U (W/m2·K) Text (ºC) Tint(ºC) Dif T(ºC)     

Transmissió 

façanes 

Principal 17,3 0,43 28 25 3   22,317 

Celobert 10,56 2,33 27 25 2   49,2096 

Escala 9,99 2,33 26 25 1   23,2767 

Transmissió 

cobertes 
Plana 0 0 28 25 3   0 

Transmissió 

obertures 

Exterior 7,6 3 28 25 3   68,4 

Celobert 9,54 3 27 25 2   57,24 

Tribuna 0 5,7 28 25 3   0 

           
TOTAL 

(W) 683,22 

              
TOTAL 

(kW) 0,68 

 

Taula AN.23. Càlcul de les pèrdues tèrmiques. T-1a, valor actual en període estival. Font: 

Elaboració pròpia 
 

T-2a   
Vren 

(m3/h) 
Ce,aire·ρaire 

(W·h/(m3·K)) 
Text (ºC) Tint (ºC) Dif T(ºC)   

Potència 

(W) 

Infiltració finestres (I=25 m3/h·m2) 130,75 0,36 28 25 3   141,21 

Infiltració finestres celobert (I=25 

m3/h·m2) 97 0,36 28 25 3   104,76 

Infiltració tribuna (I=35 m3/h·m2) 0 0,36 28 25 3   0 

  A (m2) U (W/m2·K) Text (ºC) Tint(ºC) Dif T(ºC)     

Transmissió 

façanes 

Principal 11,78 0,43 28 25 3   15,1962 

Celobert 12,92 2,33 27 25 2   60,2072 

Escala 4,86 2,33 26 25 1   11,3238 

Transmissió 

cobertes 
Plana 0 0 28 25 3   0 

Transmissió 

obertures 

Exterior 5,23 3 28 25 3   47,07 

Celobert 3,88 3 27 25 2   23,28 

Tribuna 0 5,7 28 25 3   0 

              
TOTAL 

(W) 403,05 

              
TOTAL 

(kW) 0,40 

 

Taula AN.24. Càlcul de les pèrdues tèrmiques. T-2a, valor actual en període estival. Font: 

Elaboració pròpia  
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T-3a   
Vren 

(m3/h) 
Ce,aire·ρaire 

(W·h/(m3·K)) 
Text (ºC) Tint (ºC) Dif T(ºC)   

Potència 

(W) 

Infiltració finestres (I=25 m3/h·m2) 250,5 0,36 28 25 3   270,54 

Infiltració finestres celobert (I=25 

m3/h·m2) 132,75 0,36 28 25 3   143,37 

Infiltració tribuna (I=35 m3/h·m2) 638,05 0,36 28 25 3   689,09 

  A (m2) U (W/m2·K) Text (ºC) Tint(ºC) Dif T(ºC)     

Transmissió 

façanes 

Principal 42,11 0,43 28 25 3   54,3219 

Celobert 17,49 2,33 27 25 2   81,5034 

Escala 4,05 2,33 26 25 1   9,4365 

Transmissió 

cobertes 
Plana 0 0 28 25 3   0 

Transmissió 

obertures 

Exterior 10,02 3 28 25 3   90,18 

Celobert 5,31 3 27 25 2   31,86 

Tribuna 18,23 5,7 28 25 3   311,733 

              
TOTAL 

(W) 1.682,04 

              
TOTAL 

(kW) 1,68 

 

Taula AN.25. Càlcul de les pèrdues tèrmiques. T-3a, valor actual en període estival. Font: 

Elaboració pròpia 
 

T-4a   
Vren 

(m3/h) 
Ce,aire·ρaire 

(W·h/(m3·K)) 
Text (ºC) Tint (ºC) Dif T(ºC)   

Potència 

(W) 

Infiltració finestres (I=25 m3/h·m2) 142,5 0,36 28 25 3   153,9 

Infiltració finestres celobert (I=25 

m3/h·m2) 238,5 0,36 28 25 3   257,58 

Infiltració tribuna (I=35 m3/h·m2) 817,6 0,36 28 25 3   883,008 

  A (m2) U (W/m2·K) Text (ºC) Tint(ºC) Dif T(ºC)     

Transmissió 

façanes 

Principal 20,9 0,43 28 25 3   26,961 

Celobert 10,56 2,33 27 25 2   49,2096 

Escala 17,28 2,33 26 25 1   40,2624 

Transmissió 

cobertes 
Plana 0 0 28 25 3   0 

Transmissió 

obertures 

Exterior 5,7 3 28 25 3   51,3 

Celobert 9,54 3 27 25 2   57,24 

Tribuna 23,36 5,7 28 25 3   399,456 

              
TOTAL 

(W) 1.918,92 

              
TOTAL 

(kW) 1,92 

 

Taula AN.26. Càlcul de les pèrdues tèrmiques. T-4a, valor actual en període estival. Font: 

Elaboració pròpia 
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T-5a   
Vren 

(m3/h) 
Ce,aire·ρaire 

(W·h/(m3·K)) 
Text (ºC) Tint (ºC) Dif T(ºC)   

Potència 

(W) 

Infiltració finestres (I=25 m3/h·m2) 35,75 0,36 28 25 3   38,61 

Infiltració finestres celobert (I=25 

m3/h·m2) 229,75 0,36 28 25 3   248,13 

Infiltració tribuna (I=35 m3/h·m2) 642,6 0,36 28 25 3   694,008 

  A (m2) U (W/m2·K) Text (ºC) Tint(ºC) Dif T(ºC)     

Transmissió 

façanes 

Principal 10,81 0,43 28 25 3   13,9449 

Celobert 30,41 2,33 27 25 2   141,7106 

Escala 9,45 2,33 26 25 1   22,0185 

Transmissió 

cobertes 
Plana 0 0 28 25 3   0 

Transmissió 

obertures 

Exterior 1,43 3 28 25 3   12,87 

Celobert 9,19 3 27 25 2   55,14 

Tribuna 18,36 5,7 28 25 3   313,956 

              
TOTAL 

(W) 1.540,39 

              
TOTAL 

(kW) 1,54 

 

Taula AN.27. Càlcul de les pèrdues tèrmiques. T-5a, valor actual en període estival. Font: 

Elaboració pròpia 
 

5-1a   
Vren 

(m3/h) 
Ce,aire·ρaire 

(W·h/(m3·K)) 
Text (ºC) Tint (ºC) Dif T(ºC)   

Potència 

(W) 

Infiltració finestres (I=25 m3/h·m2) 190 0,36 28 25 3   205,2 

Infiltració finestres celobert (I=25 

m3/h·m2) 238,5 0,36 28 25 3   257,58 

Infiltració tribuna (I=35 m3/h·m2) 0 0,36 28 25 3   0 

  A (m2) U (W/m2·K) Text (ºC) Tint(ºC) Dif T(ºC)     

Transmissió 

façanes 

Principal 17,3 0,43 28 25 3   22,317 

Celobert 10,56 2,33 27 25 2   49,2096 

Escala 9,99 2,33 26 25 1   23,2767 

Transmissió 

cobertes 
Plana 110 0,44 28 25 3   145,2 

Transmissió 

obertures 

Exterior 7,6 3 28 25 3   68,4 

Celobert 9,54 3 27 25 2   57,24 

Tribuna 0 5,7 28 25 3   0 

              
TOTAL 

(W) 828,42 

              
TOTAL 

(kW) 0,83 

 

Taula AN.28. Càlcul de les pèrdues tèrmiques. 5-1a, valor actual en període estival. Font: 

Elaboració pròpia 
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5-2a   
Vren 

(m3/h) 
Ce,aire·ρaire 

(W·h/(m3·K)) 
Text (ºC) Tint (ºC) Dif T(ºC)   

Potència 

(W) 

Infiltració finestres (I=25 m3/h·m2) 130,75 0,36 28 25 3   141,21 

Infiltració finestres celobert (I=25 

m3/h·m2) 97 0,36 28 25 3   104,76 

Infiltració tribuna (I=35 m3/h·m2) 0 0,36 28 25 3   0 

  A (m2) U (W/m2·K) Text (ºC) Tint(ºC) Dif T(ºC)     

Transmissió 

façanes 

Principal 11,78 0,43 28 25 3   15,1962 

Celobert 12,92 2,33 27 25 2   60,2072 

Escala 4,86 2,33 26 25 1   11,3238 

Transmissió 

cobertes 
Plana 70 0,44 28 25 3   92,4 

Transmissió 

obertures 

Exterior 5,23 3 28 25 3   47,07 

Celobert 3,88 3 27 25 2   23,28 

Tribuna 0 5,7 28 25 3   0 

              
TOTAL 

(W) 495,45 

              
TOTAL 

(kW) 0,50 

 

Taula AN.29. Càlcul de les pèrdues tèrmiques. 5-2a, valor actual en període estival. Font: 

Elaboració pròpia 
 

5-3a   
Vren 

(m3/h) 
Ce,aire·ρaire 

(W·h/(m3·K)) 
Text (ºC) Tint (ºC) Dif T(ºC)   

Potència 

(W) 

Infiltració finestres (I=25 m3/h·m2) 250,5 0,36 28 25 3   270,54 

Infiltració finestres celobert (I=25 

m3/h·m2) 132,75 0,36 28 25 3   143,37 

Infiltració tribuna (I=35 m3/h·m2) 638,05 0,36 28 25 3   689,09 

  A (m2) U (W/m2·K) Text (ºC) Tint(ºC) Dif T(ºC)     

Transmissió 

façanes 

Principal 42,11 0,43 28 25 3   54,3219 

Celobert 17,49 2,33 27 25 2   81,5034 

Escala 4,05 2,33 26 25 1   9,4365 

Transmissió 

cobertes 
Plana 136 0,44 28 25 3   179,52 

Transmissió 

obertures 

Exterior 10,02 3 28 25 3   90,18 

Celobert 5,31 3 27 25 2   31,86 

Tribuna 18,23 5,7 28 25 3   311,733 

              
TOTAL 

(W) 1.861,56 

              
TOTAL 

(kW) 1,86 

 

Taula AN.30. Càlcul de les pèrdues tèrmiques. 5-3a, valor actual en període estival. Font: 

Elaboració pròpia 
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5-4a   
Vren 

(m3/h) 
Ce,aire·ρaire 

(W·h/(m3·K)) 
Text (ºC) Tint (ºC) Dif T(ºC)   

Potència 

(W) 

Infiltració finestres (I=25 m3/h·m2) 142,5 0,36 28 25 3   153,9 

Infiltració finestres celobert (I=25 

m3/h·m2) 238,5 0,36 28 25 3   257,58 

Infiltració tribuna (I=35 m3/h·m2) 817,6 0,36 28 25 3   883,008 

  A (m2) U (W/m2·K) Text (ºC) Tint(ºC) Dif T(ºC)     

Transmissió 

façanes 

Principal 20,9 0,43 28 25 3   26,961 

Celobert 10,56 2,33 27 25 2   49,2096 

Escala 17,28 2,33 26 25 1   40,2624 

Transmissió 

cobertes 
Plana 165 0,44 28 25 3   217,8 

Transmissió 

obertures 

Exterior 5,7 3 28 25 3   51,3 

Celobert 9,54 3 27 25 2   57,24 

Tribuna 23,36 5,7 28 25 3   399,456 

              
TOTAL 

(W) 2.136,72 

              
TOTAL 

(kW) 2,14 

 

Taula AN.31. Càlcul de les pèrdues tèrmiques. 5-4a, valor actual en període estival. Font: 

Elaboració pròpia 
 

5-5a   
Vren 

(m3/h) 
Ce,aire·ρaire 

(W·h/(m3·K)) 
Text (ºC) Tint (ºC) Dif T(ºC)   

Potència 

(W) 

Infiltració finestres (I=25 m3/h·m2) 35,75 0,36 28 25 3   38,61 

Infiltració finestres celobert (I=25 

m3/h·m2) 229,75 0,36 28 25 3   248,13 

Infiltració tribuna (I=35 m3/h·m2) 642,6 0,36 28 25 3   694,008 

  A (m2) U (W/m2·K) Text (ºC) Tint(ºC) Dif T(ºC)     

Transmissió 

façanes 

Principal 10,81 0,43 28 25 3   13,9449 

Celobert 30,41 2,33 27 25 2   141,7106 

Escala 9,45 2,33 26 25 1   22,0185 

Transmissió 

cobertes 
Plana 110 0,44 28 25 3   145,2 

Transmissió 

obertures 

Exterior 1,43 3 28 25 3   12,87 

Celobert 9,19 3 27 25 2   55,14 

Tribuna 18,36 5,7 28 25 3   313,956 

              
TOTAL 

(W) 1.685,59 

              
TOTAL 

(kW) 1,69 

 

Taula AN.32. Càlcul de les pèrdues tèrmiques. 5-5a, valor actual en període estival. Font: 

Elaboració pròpia 
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A.5.- Càlcul de les pèrdues tèrmiques després de la rehabilitació: pis tipus (portes 

1-5) i cinquè pis (portes 1-5), ESTIU 

T-1a   
Vren 

(m3/h) 
Ce,aire·ρaire 

(W·h/(m3·K)) 
Text (ºC) Tint (ºC) Dif T(ºC)   

Potència 

(W) 

Infiltració finestres (I=25 m3/h·m2) 190 0,36 28 25 3   205,2 

Infiltració finestres celobert (I=25 

m3/h·m2) 238,5 0,36 28 25 3   257,58 

Infiltració tribuna (I=35 m3/h·m2) 0 0,36 28 25 3   0 

  A (m2) U (W/m2·K) Text (ºC) Tint(ºC) Dif T(ºC)     

Transmissió 

façanes 

Principal 17,3 0,21 28 25 3   10,899 

Celobert 10,56 0,29 27 25 2   6,1248 

Escala 9,99 2,33 26 25 1   23,2767 

Transmissió 

cobertes 
Plana 0 0 28 25 3   0 

Transmissió 

obertures 

Exterior 7,6 3 28 25 3   68,4 

Celobert 9,54 3 27 25 2   57,24 

Tribuna 0 1,6 28 25 3   0 

              
TOTAL 

(W) 628,72 

              
TOTAL 

(kW) 0,63 

 

Taula AN.33. Càlcul de les pèrdues tèrmiques. T-1a, valor després de la rehabilitació en període 

estival. Font: Elaboració pròpia 
 

T-2a   
Vren 

(m3/h) 
Ce,aire·ρaire 

(W·h/(m3·K)) 
Text (ºC) Tint (ºC) Dif T(ºC)   

Potència 

(W) 

Infiltració finestres (I=25 m3/h·m2) 130,75 0,36 28 25 3   141,21 

Infiltració finestres celobert (I=25 

m3/h·m2) 97 0,36 28 25 3   104,76 

Infiltració tribuna (I=35 m3/h·m2) 0 0,36 28 25 3   0 

  A (m2) U (W/m2·K) Text (ºC) Tint(ºC) Dif T(ºC)     

Transmissió 

façanes 

Principal 11,78 0,21 28 25 3   7,4214 

Celobert 12,92 0,29 27 25 2   7,4936 

Escala 4,86 2,33 26 25 1   11,3238 

Transmissió 

cobertes 
Plana 0 0 28 25 3   0 

Transmissió 

obertures 

Exterior 5,23 3 28 25 3   47,07 

Celobert 3,88 3 27 25 2   23,28 

Tribuna 0 1,6 28 25 3   0 

              
TOTAL 

(W) 342,56 

              
TOTAL 

(kW) 0,34 

 

Taula AN.34. Càlcul de les pèrdues tèrmiques. T-2a, valor després de la rehabilitació en període 

estival. Font: Elaboració pròpia 
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T-3a   
Vren 

(m3/h) 
Ce,aire·ρaire 

(W·h/(m3·K)) 
Text (ºC) Tint (ºC) Dif T(ºC)   

Potència 

(W) 

Infiltració finestres (I=25 m3/h·m2) 250,5 0,36 28 25 3   270,54 

Infiltració finestres celobert (I=25 

m3/h·m2) 132,75 0,36 28 25 3   143,37 

Infiltració tribuna (I=35 m3/h·m2) 145,84 0,36 28 25 3   157,51 

  A (m2) U (W/m2·K) Text (ºC) Tint(ºC) Dif T(ºC)     

Transmissió 

façanes 

Principal 42,11 0,21 28 25 3   26,5293 

Celobert 17,49 0,29 27 25 2   10,1442 

Escala 4,05 2,33 26 25 1   9,4365 

Transmissió 

cobertes 
Plana 0 0 28 25 3   0 

Transmissió 

obertures 

Exterior 10,02 3 28 25 3   90,18 

Celobert 5,31 3 27 25 2   31,86 

Tribuna 18,23 1,6 28 25 3   87,504 

              
TOTAL 

(W) 827,07 

              
TOTAL 

(kW) 0,83 

 

Taula AN.35. Càlcul de les pèrdues tèrmiques. T-3a, valor després de la rehabilitació en període 

estival. Font: Elaboració pròpia 
 

T-4a   
Vren 

(m3/h) 
Ce,aire·ρaire 

(W·h/(m3·K)) 
Text (ºC) Tint (ºC) Dif T(ºC)   

Potència 

(W) 

Infiltració finestres (I=25 m3/h·m2) 142,5 0,36 28 25 3   153,9 

Infiltració finestres celobert (I=25 

m3/h·m2) 238,5 0,36 28 25 3   257,58 

Infiltració tribuna (I=35 m3/h·m2) 186,88 0,36 28 25 3   201,8304 

  A (m2) U (W/m2·K) Text (ºC) Tint(ºC) Dif T(ºC)     

Transmissió 

façanes 

Principal 20,9 0,21 28 25 3   13,167 

Celobert 10,56 0,29 27 25 2   6,1248 

Escala 17,28 2,33 26 25 1   40,2624 

Transmissió 

cobertes 
Plana 0 0 28 25 3   0 

Transmissió 

obertures 

Exterior 5,7 3 28 25 3   51,3 

Celobert 9,54 3 27 25 2   57,24 

Tribuna 23,36 1,6 28 25 3   112,128 

              
TOTAL 

(W) 893,53 

              
TOTAL 

(kW) 0,89 

 

Taula AN.36. Càlcul de les pèrdues tèrmiques. T-4a, valor després de la rehabilitació en període 

estival. Font: Elaboració pròpia 
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T-5a   
Vren 

(m3/h) 
Ce,aire·ρaire 

(W·h/(m3·K)) 
Text (ºC) Tint (ºC) Dif T(ºC)   

Potència 

(W) 

Infiltració finestres (I=25 m3/h·m2) 35,75 0,36 28 25 3   38,61 

Infiltració finestres celobert (I=25 

m3/h·m2) 229,75 0,36 28 25 3   248,13 

Infiltració tribuna (I=35 m3/h·m2) 146,88 0,36 28 25 3   158,6304 

  A (m2) U (W/m2·K) Text (ºC) Tint(ºC) Dif T(ºC)     

Transmissió 

façanes 

Principal 10,81 0,21 28 25 3   6,8103 

Celobert 30,41 0,29 27 25 2   17,6378 

Escala 9,45 2,33 26 25 1   22,0185 

Transmissió 

cobertes 
Plana 0 0 28 25 3   0 

Transmissió 

obertures 

Exterior 1,43 3 28 25 3   12,87 

Celobert 9,19 3 27 25 2   55,14 

Tribuna 18,36 1,6 28 25 3   88,128 

              
TOTAL 

(W) 647,98 

              
TOTAL 

(kW) 0,65 

 

Taula AN.37. Càlcul de les pèrdues tèrmiques. T-5a, valor després de la rehabilitació en període 

estival. Font: Elaboració pròpia 
 

5-1a   
Vren 

(m3/h) 
Ce,aire·ρaire 

(W·h/(m3·K)) 
Text (ºC) Tint (ºC) Dif T(ºC)   

Potència 

(W) 

Infiltració finestres (I=25 m3/h·m2) 190 0,36 28 25 3   205,2 

Infiltració finestres celobert (I=25 

m3/h·m2) 238,5 0,36 28 25 3   257,58 

Infiltració tribuna (I=35 m3/h·m2) 0 0,36 28 25 3   0 

  A (m2) U (W/m2·K) Text (ºC) Tint(ºC) Dif T(ºC)     

Transmissió 

façanes 

Principal 17,3 0,21 28 25 3   10,899 

Celobert 10,56 0,29 27 25 2   6,1248 

Escala 9,99 2,33 26 25 1   23,2767 

Transmissió 

cobertes 
Plana 110 0,24 28 25 3   79,2 

Transmissió 

obertures 

Exterior 7,6 3 28 25 3   68,4 

Celobert 9,54 3 27 25 2   57,24 

Tribuna 0 1,6 28 25 3   0 

              
TOTAL 

(W) 707,92 

              
TOTAL 

(kW) 0,71 

 

Taula AN.38. Càlcul de les pèrdues tèrmiques. 5-1a, valor després de la rehabilitació en període 

estival. Font: Elaboració pròpia 
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5-2a   
Vren 

(m3/h) 
Ce,aire·ρaire 

(W·h/(m3·K)) 
Text (ºC) Tint (ºC) Dif T(ºC)   

Potència 

(W) 

Infiltració finestres (I=25 m3/h·m2) 130,75 0,36 28 25 3   141,21 

Infiltració finestres celobert (I=25 

m3/h·m2) 97 0,36 28 25 3   104,76 

Infiltració tribuna (I=35 m3/h·m2) 0 0,36 28 25 3   0 

  A (m2) U (W/m2·K) Text (ºC) Tint(ºC) Dif T(ºC)     

Transmissió 

façanes 

Principal 11,78 0,21 28 25 3   7,4214 

Celobert 12,92 0,29 27 25 2   7,4936 

Escala 4,86 2,33 26 25 1   11,3238 

Transmissió 

cobertes 
Plana 70 0,24 28 25 3   50,4 

Transmissió 

obertures 

Exterior 5,23 3 28 25 3   47,07 

Celobert 3,88 3 27 25 2   23,28 

Tribuna 0 1,6 28 25 3   0 

              
TOTAL 

(W) 392,96 

              
TOTAL 

(kW) 0,39 

 

Taula AN.39. Càlcul de les pèrdues tèrmiques. 5-2a, valor després de la rehabilitació en període 

estival. Font: Elaboració pròpia 
 

5-3a   
Vren 

(m3/h) 
Ce,aire·ρaire 

(W·h/(m3·K)) 
Text (ºC) Tint (ºC) Dif T(ºC)   

Potència 

(W) 

Infiltració finestres (I=25 m3/h·m2) 250,5 0,36 28 25 3   270,54 

Infiltració finestres celobert (I=25 

m3/h·m2) 132,75 0,36 28 25 3   143,37 

Infiltració tribuna (I=35 m3/h·m2) 145,84 0,36 28 25 3   157,51 

  A (m2) U (W/m2·K) Text (ºC) Tint(ºC) Dif T(ºC)     

Transmissió 

façanes 

Principal 42,11 0,21 28 25 3   26,5293 

Celobert 17,49 0,29 27 25 2   10,1442 

Escala 4,05 2,33 26 25 1   9,4365 

Transmissió 

cobertes 
Plana 136 0,24 28 25 3   97,92 

Transmissió 

obertures 

Exterior 10,02 3 28 25 3   90,18 

Celobert 5,31 3 27 25 2   31,86 

Tribuna 18,23 1,6 28 25 3   87,504 

              
TOTAL 

(W) 924,99 

              
TOTAL 

(kW) 0,92 

 

Taula AN.40. Càlcul de les pèrdues tèrmiques. 5-3a, valor després de la rehabilitació en període 

estival. Font: Elaboració pròpia 
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5-4a   
Vren 

(m3/h) 
Ce,aire·ρaire 

(W·h/(m3·K)) 
Text (ºC) Tint (ºC) Dif T(ºC)   

Potència 

(W) 

Infiltració finestres (I=25 m3/h·m2) 142,5 0,36 28 25 3   153,9 

Infiltració finestres celobert (I=25 

m3/h·m2) 238,5 0,36 28 25 3   257,58 

Infiltració tribuna (I=35 m3/h·m2) 186,88 0,36 28 25 3   201,8304 

  A (m2) U (W/m2·K) Text (ºC) Tint(ºC) Dif T(ºC)     

Transmissió 

façanes 

Principal 20,9 0,21 28 25 3   13,167 

Celobert 10,56 0,29 27 25 2   6,1248 

Escala 17,28 2,33 26 25 1   40,2624 

Transmissió 

cobertes 
Plana 165 0,24 28 25 3   118,8 

Transmissió 

obertures 

Exterior 5,7 3 28 25 3   51,3 

Celobert 9,54 3 27 25 2   57,24 

Tribuna 23,36 1,6 28 25 3   112,128 

              
TOTAL 

(W) 1.012,33 

              
TOTAL 

(kW) 1,01 

 

Taula AN.41. Càlcul de les pèrdues tèrmiques. 5-4a, valor després de la rehabilitació en període 

estival. Font: Elaboració pròpia 
 

5-5a   
Vren 

(m3/h) 
Ce,aire·ρaire 

(W·h/(m3·K)) 
Text (ºC) Tint (ºC) Dif T(ºC)   

Potència 

(W) 

Infiltració finestres (I=25 m3/h·m2) 35,75 0,36 28 25 3   38,61 

Infiltració finestres celobert (I=25 

m3/h·m2) 229,75 0,36 28 25 3   248,13 

Infiltració tribuna (I=35 m3/h·m2) 146,88 0,36 28 25 3   158,6304 

  A (m2) U (W/m2·K) Text (ºC) Tint(ºC) Dif T(ºC)     

Transmissió 

façanes 

Principal 10,81 0,21 28 25 3   6,8103 

Celobert 30,41 0,29 27 25 2   17,6378 

Escala 9,45 2,33 26 25 1   22,0185 

Transmissió 

cobertes 
Plana 110 0,24 28 25 3   79,2 

Transmissió 

obertures 

Exterior 1,43 3 28 25 3   12,87 

Celobert 9,19 3 27 25 2   55,14 

Tribuna 18,36 1,6 28 25 3   88,128 

              
TOTAL 

(W) 727,18 

              
TOTAL 

(kW) 0,73 

 

Taula AN.42. Càlcul de les pèrdues tèrmiques. 5-5a, valor després de la rehabilitació en període 

estival. Font: Elaboració pròpia 
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A.6.- Càlcul de la viabilitat dels escenaris de la comunitat creada, corresponents a 

l’apartat 5.4 

Anys 
Valors anuals Valors mensuals 

Cost energia Quota Estalvi net Cost energia Quota Estalvi net 

Inicial 1.556 € 0 € 0 € 130 € 0 € 0 € 

1 1.274 € 509 € -227 € 106 € 13 € -19 € 

2 1.274 € 509 € -227 € 106 € 13 € -19 € 

3 1.274 € 509 € -227 € 106 € 13 € -19 € 

4 1.274 € 509 € -227 € 106 € 13 € -19 € 

5 1.274 € 509 € -227 € 106 € 13 € -19 € 

6 1.274 € 509 € -227 € 106 € 13 € -19 € 

7 1.274 € 509 € -227 € 106 € 13 € -19 € 

8 1.274 € 509 € -227 € 106 € 13 € -19 € 

9 1.274 € 509 € -227 € 106 € 13 € -19 € 

10 1.274 € 509 € -227 € 106 € 13 € -19 € 

11 1.274 € 509 € -227 € 106 € 13 € -19 € 

12 1.274 € 509 € -227 € 106 € 13 € -19 € 

13 1.274 € 509 € -227 € 106 € 13 € -19 € 

14 1.274 € 509 € -227 € 106 € 13 € -19 € 

15 1.274 € 509 € -227 € 106 € 13 € -19 € 

Final 1.274 € 0 € 282 € 106 € 0 € 23 € 

 

Taula AN.43. Estudi de viabilitat de la reforma integral comunitària, escenari 1. Font: 

Elaboració pròpia 
 

Anys 
Valors anuals Valors mensuals 

Cost energia Quota Estalvi net Cost energia Quota Estalvi net 

Inicial 1.556 € 0 € 0 € 130 € 0 € 0 € 

1 1.274 € 1.106 € -824 € 106 € 92 € -69 € 

2 1.274 € 1.106 € -824 € 106 € 92 € -69 € 

3 1.274 € 1.106 € -824 € 106 € 92 € -69 € 

4 1.274 € 1.106 € -824 € 106 € 92 € -69 € 

5 1.274 € 1.106 € -824 € 106 € 92 € -69 € 

6 1.274 € 1.106 € -824 € 106 € 92 € -69 € 

7 1.274 € 1.106 € -824 € 106 € 92 € -69 € 

8 1.274 € 1.106 € -824 € 106 € 92 € -69 € 

9 1.274 € 1.106 € -824 € 106 € 92 € -69 € 

10 1.274 € 1.106 € -824 € 106 € 92 € -69 € 

Final 1.274 € 0 € 282 € 106 € 0 € 23 € 

 

Taula AN.44. Estudi de viabilitat de la reforma integral comunitària, escenari 2. Font: 

Elaboració pròpia 
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Anys 
Valors anuals Valors mensuals 

Cost energia Quota Estalvi net Cost energia Quota Estalvi net 

Inicial 1.556 € 0 € 0 € 130 € 0 € 0 € 

1 1.375 € 66 € 114 € 115 € 13 € 10 € 

2 1.375 € 66 € 114 € 115 € 13 € 10 € 

3 1.375 € 66 € 114 € 115 € 13 € 10 € 

4 1.375 € 66 € 114 € 115 € 13 € 10 € 

5 1.375 € 66 € 114 € 115 € 13 € 10 € 

6 1.375 € 66 € 114 € 115 € 13 € 10 € 

7 1.375 € 66 € 114 € 115 € 13 € 10 € 

8 1.375 € 66 € 114 € 115 € 13 € 10 € 

9 1.375 € 66 € 114 € 115 € 13 € 10 € 

10 1.375 € 66 € 114 € 115 € 13 € 10 € 

11 1.375 € 66 € 114 € 115 € 13 € 10 € 

12 1.375 € 66 € 114 € 115 € 13 € 10 € 

13 1.375 € 66 € 114 € 115 € 13 € 10 € 

14 1.375 € 66 € 114 € 115 € 13 € 10 € 

15 1.375 € 66 € 114 € 115 € 13 € 10 € 

Final 1.375 € 0 € 181 € 115 € 0 € 15 € 

 

Taula AN.45. Estudi de viabilitat del sistema d’autoconsum comunitari, escenari 1. Font: 

Elaboració pròpia 
 

 

Anys 
Valors anuals Valors mensuals 

Cost energia Quota Estalvi net Cost energia Quota Estalvi net 

Inicial 1.556 € 0 € 0 € 130 € 0 € 0 € 

1 1.375 € 93 € 87 € 115 € 8 € 7 € 

2 1.375 € 93 € 87 € 115 € 8 € 7 € 

3 1.375 € 93 € 87 € 115 € 8 € 7 € 

4 1.375 € 93 € 87 € 115 € 8 € 7 € 

5 1.375 € 93 € 87 € 115 € 8 € 7 € 

6 1.375 € 93 € 87 € 115 € 8 € 7 € 

7 1.375 € 93 € 87 € 115 € 8 € 7 € 

8 1.375 € 93 € 87 € 115 € 8 € 7 € 

9 1.375 € 93 € 87 € 115 € 8 € 7 € 

10 1.375 € 93 € 87 € 115 € 8 € 7 € 

Final 1.375 € 0 € 181 € 115 € 0 € 15 € 

 

Taula AN.46. Estudi de viabilitat del sistema d’autoconsum comunitari, escenari 2. Font: 

Elaboració pròpia 
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A.7.- Preus de la rehabilitació energètica i sistema d’autoconsum 

 

 

COSTOS FINALS AMB FIXACIÓ I MÀ D'OBRA 

Cost finestral doble vidre (€/m2)* 450 

Cost poliestirè 6 cm (€/m2)** 44,75 

Cost SATE 6 cm (€/m2)* 64,11 

Cost SATE 8 cm (€/m2)* 67,08 

Cost SATE 10 cm (€/m2)* 71,46 

 

*El portal mostra el preu total, que inclou material, elements de fixació i cost de mà d’obra 

** El preu s’ha calculat desglossant les parts que interessen al portal Generadorsate 

 

Taula AN.47. Costos associats a la rehabilitació energètica. Font: Generadorsate, Macristal 

 

*Cost poliestirè 6 cm (€/m2) 

Preu poliestirè extrudit 6 cm (€/m2) 11,03 

Preu morter impermeable pluja (€/m2) 7,92 

Mà d'obra (€/m2) 25,8 

PREU (€/m2) 44,75 

 

Taula AN.48. Cost associat al poliestirè extrudit de la coberta. Font: Generadorsate 

 

Cost unitari i referència dels elements del sistema d’autoconsum 

Panell 229 €/u. 
https://www.leroymerlin.es/fp/82555278/panel-

solar-fotovoltaico-solarpower-on-perc-xunzel-

380w-de-muy-alta-eficiencia 

Inversor 1.216,29 €/u. 
https://autosolar.es/inversores-de-red-

monofasicos/inversor-red-5000w-ingecon-sun-

1play-5tl-m 

Cablejat 1,21 €/m 
https://autosolar.es/cable-unifilar/cable-

unifilar-6-mm2-solar-pv-zz-f-negro 

Suport x4 226,17 €/u. 
https://autosolar.es/estructuras-

suelo/estructura-suelo-4-paneles-fv915-25-30o 

Suport x6 390 €/u. 
https://autosolar.es/estructuras-

suelo/estructura-suelo-6-paneles-fv915-25-30o 

Suport x7 425,36 €/u. 
https://autosolar.es/estructuras-

suelo/estructura-suelo-7-paneles-fv915-25-30o 

 
Taula AN.49. Cost unitari dels elements del sistema d’autoconsum. Font: Elaboració pròpia 
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A.8.- Especificacions dels datasheet: panells i inversor 

 

 

 

 
Figura AN.1. Esquema físic del panell escollit. Font: XUNZEL 
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Figura AN.2. Dades tècniques completes del panell solar escollit (380-PERC). Font: XUNZEL 

 

 

 

 
 

Figura AN.3. Variació de les condicions de treball amb la irradiància i la temperatura pel 

panell solar escollit (380-PERC). Font: XUNZEL 
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Figura AN.4. Dades tècniques completes per l’inversor escollit (5TL M). Font: INGETEAM 

 

 

 

Figura AN.5. Rendiment per diferents potències de treball per l’inversor escollit (5TL M). 

Font: INGETEAM 
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A.8.- Plànol del pis tipus de la comunitat estudiada (T-1ª, T-2ª, T-3ª, T-4ª, T-5ª), 

facilitat pels veïns de de la comunitat on es vol implementar el projecte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura AN.6. Plànol facilitat per la comunitat de veïns. Visió completa de la quarta planta de 

l’edifici, on s’hi inclouen els pisos 4-1ª, 4-2ª, 4-3ª, 4-4ª i 4ª-5ª. Escala original: 1:50 Font: 

Comunitat de veïns de l’edifici (C/ Rosselló, 516) 

 


