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Resum 

Aquesta memòria és un estudi sobre el potencial dels sistemes de micro-cogeneració en 

l’àmbit domèstic per millorar l’eficiència energètica d’edificis ja existents, reduint així les 

pèrdues que generen els escalfadors elèctrics i calderes convencionals utilitzades per cobrir 

la demanda d’ACS (aigua calenta sanitària). Per dur a terme aquesta tasca, s’ha començat 

realitzant l’estudi de l’eficiència energètica d’un bloc d’habitatges existent i posteriorment s’ha 

avaluat l’impacte energètic que comportaria la instal·lació de l’equip de micro-cogeneració; tot 

interpretant els resultats i extrapolant-los a qualsevol tipus d’habitatge.  

Respecte les metodologies i recursos emprats, s’han realitzat diverses simulacions mitjançant 

programaris especialitzats en certificacions energètiques, concretament “CE3X” i “HULC”. 

Després, de cara a l’anàlisi dels equips de cogeneració s’han emprat diversos eines i càlculs 

de caràcter termodinàmic, elèctric i econòmic.  

En poques paraules, es plantejaran preguntes com:  

S’estan explotant al màxim els coneixements en màquines tèrmiques fora de l’àmbit 

industrial? Com d’estrictes són les normatives vigents en l’actualitat per tal de construir un nou 

habitatge? Com es pot realitzar la certificació energètica d’un bloc d’habitatges ja existent? 

Com d’eficients són els edificis actualment a nivell nacional? Quina inversió és necessària per 

tal d’instal·lar un equip de cogeneració en un bloc d’habitatges? Quin futur ens espera pel que 

respecta a tecnologies de millora de l’eficiència energètica de caràcter domèstic? Quines són 

les reformes més econòmiques que es poden realitzar en un habitatge per millorar la seva 

eficiència energètica? 

 

 

 

 

 

Observació: 

Pel tipus de format emprat es recomana la lectura del treball en format paper (imprès) o fent 

ús de l’opció “doble pàgina” en el cas que s’estigui visualitzant de forma digital, per comoditat 

del lector. 
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ACS Aigua calenta sanitària 

CTE Codi Tècnic de la Edificació 

HULC Programari: Herramienta unificada LIDER-

CALENER 

DB  Document bàsic  

HE Estalvi energètic 

HS Salubritat 

HR Protecció enfront el soroll 

DA Document d’ajuda  

SI Seguretat en cas d’incendi 

SUA Seguretat d’utilització 

SE Seguretat estructural 

EPS Poliestirè Expandit 

PVB Butiral de Polivinil 

U_M Transmitància tèrmica (mur) 

U_C Transmitància tèrmica (coberta) 

U_S Transmitància tèrmica (sòl) 

 

 

 

UA Coeficient de pèrdues acumulador ACS 

IDAE Institut per a la Diversificació i Estalvi de 

la Energia 

ASIT Associació solar de la Indústria Tèrmica 

VYP Viviendas y pequeño terciario 

    CALENER 

GT 
Eina CALENER per grans edificis del 

sector terciari 

PCI Poder calorífic inferior 

ACV Cicle de vida 

REE Red Eléctrica de España 

RD Reial decret 

CHP Combined Heat and Power 

UE Unió Europea 

ICP Interruptor de control de potencia 

GN Gas Natural  

REE* Rendiment elèctric equivalent 

IPC Índex de preus de Consum 

PVGIS Photovoltaic Geographical Information 

System 

 

1. Glossari 
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2. Prefaci 

El següent text posarà en pràctica aspectes científics i tecnològics essencials dins del món de 

l’enginyeria moderna, com poden ser els cicles termodinàmics, la generació d’energia 

elèctrica i el desenvolupament sostenible en la construcció d’edificis. 

2.1. Origen del projecte 

La idea central d’aquest escrit neix fruit de l’interès i entusiasme per la termodinàmica, 

especialment els cicles de potència de turbina de vapor, cicle de Rankine, i possibles millores 

d’aquest: sobreescalfament, regeneració, reescalfament i cogeneració. Específicament, la 

implementació d’aquest tipus de tecnologies en l’àmbit domèstic, on causarà cert impacte 

directe en el nostre dia a dia, en comptes d’un àmbit industrial, on acostuma a emprar-se. 

Actualment, es gaudeix d’una infinitat d’eines informàtiques per tal d’analitzar l’eficiència 

energètica d’edificis i dur a terme projectes de millora d’una forma molt interactiva; eines amb 

les que resulta relativament fàcil familiaritzar-se i reben actualitzacions de forma constant per 

part de l’administració pública. 

Si a aquest interès pels sistemes de millora energètica s’afegeix el fet que durant aquests 

últims anys l’estudiant ha tingut la oportunitat de viatjar per diferents països d’Europa, on 

clarament hi ha un major grau de conscienciació social pel que respecta a la sostenibilitat i la 

preocupació pel medi ambient (com per exemple Alemanya o Països Baixos),  neix una 

curiositat personal per investigar els motius pels quals a Espanya no s’estan aplicant tant 

exhaustivament certs mecanismes domèstics d’estalvi energètic de forma regular.  

2.2. Motivació 

Un cop entès l’enorme potencial i creixement de les tecnologies de cogeneració en l’àmbit 

industrial, es planteja l’opció de valorar si aquests sistemes poden tenir altres aplicacions a 

petita escala. Els objectius generals d’aquest projecte poden semblar molt ambiciosos, però 

al cap i a la fi conscienciar una societat sobre la importància de viure en habitatges més 

eficients acaba sent positiu per tothom; pel medi ambient, reduint l’impacte ambiental provocat 

pels sistemes d’escalfament d’aigua i generació d’energia elèctrica actuals, per l’empresa que 

manufactura la maquinària i pels consumidors que acaben rebent factures més baixes.  

Tanmateix, com a enginyers tenim l’obligació d’esforçar-nos per protegir l’entorn en el que 
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vivim i viuran les futures generacions. Indubtablement la cogeneració forma un paper 

fonamental en aquesta tasca, ja que sempre que les corresponents instal·lacions de 

cogeneració es  dimensionin correctament i es segueixin una sèrie de pautes que s’aniran 

analitzant al llarg del projecte, es poden aconseguir importants reduccions en l’emissió de 

contaminants a l’atmosfera que tants problemes mediambientals estan causant actualment. 

Per últim, el fet de treballar amb dades, plànols i mesures de l’edifici on estic residint 

actualment fan la tasca, si més no, molt més interessant i satisfactòria a caràcter personal. 

2.3. Requeriments previs 

En la primera part del treball, on es realitzarà l’estudi sobre la l’eficiència energètica de l’edifici, 

es requerirà de la utilització de dos programes informàtics especialitzats en dur a terme 

diferents simulacions i càlculs per acabar proporcionant la lletra corresponent a la qualificació 

i els diferents arxius de resultats que permetran analitzar dades essencials, com per exemple, 

la demanda horària dels equips instal·lats. En definitiva, proporcionaran la informació 

necessària per poder valorar les diferents possibles millores energètiques a implementar, sent 

el candidat protagonista la micro-cogeneració. 

Aquests programaris són capaços de dur a terme aquesta tasca mitjançant una sèrie 

d’informació prèviament recopilada per l’usuari certificador; considerant que a més volum i 

qualitat de dades, més acurada serà la simulació. S’ha de tenir en compte que cada programa 

utilitza els seus càlculs de forma relativament diferent, és per això que s’ha decidit utilitzar els 

dos (HULC i CE3x) per tal d’evitar possibles errors pel que respecta al diagnosi de l’estat 

actual. Tanmateix, aquest tipus de software no requereixen d’una elevada experiència ja que 

disposen de molt material docent oficial en forma de manuals i estan dissenyats per tal de ser 

relativament senzills d’utilitzar. 

Per la segona part de l’escrit es requereixen coneixements de termodinàmica aplicada i 

transmissió de calor, englobant aspectes com els de transformació de l’energia i cicles 

termodinàmics de transformació de potencia.  

A més a més, s’haurà d’indagar en temes relacionats amb la legislació vigent en termes 

d’instal·lacions tèrmiques, venta d’excedents elèctrics a la xarxa, retribucions a la utilització 

d’energies netes, etc. Per la qual cosa l’estudiant haurà d’estar familiaritzat amb plataformes 

oficials i directives governamentals, com per exemple, el “Boletín Oficial del Estado”, tot sent 

capaç d’interpretar i extraure informació de forma correcta. 
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3. Introducció 

En aquest apartat es definiran tant els objectius del projecte com l’abast d’aquest, a més a 

més d’introduir al lector les principals característiques tècniques de la micro-cogeneració. 

 

3.1. Objectius del projecte 

Pel que aquest escrit respecta, existeixen tres objectius principals correlacionats entre ells, 

sent el segon i tercer objectius dependents del primer. 

o El primer d’aquests, obtenir diferents valors quantitatius sobre l’eficiència energètica 

de l’edifici d’habitatges següent: Carrer Extremadura número 13, 08970 Sant Joan 

Despí, Barcelona.  

o El segon objectiu, estudiar la viabilitat / no viabilitat de re-plantejar el mètode d’obtenció 

d’ACS i climatització a l’edifici mitjançant una única instal·lació centralitzada de micro-

cogeneració, que a més a més, proporcioni certa energia elèctrica; analitzant 

l’influencia d’aquest canvi sobre la certificació actual així com el període de retorn de 

la inversió. 

o El tercer i últim consta en aprofitar les dades de la certificació obtinguda per proposar 

altres alternatives de millora i comparar-les amb la proposta de micro-cogeneració. 

3.2. Abast del projecte 

Respecte la precisió de la certificació energètica, com ja s’ha comentat, dependrà de la 

quantitat i de la qualitat de les dades que s’introdueixin als programaris de simulació. Aquestes 

dades inclouen dades d’ubicació, administratives, de l’envolupant tèrmica, de les instal·lacions 

actuals amb les que compta el bloc, etc. És important dir que aquelles dades que no estiguin 

al nostre abast acostumen a suposar-se per defecte en els diferents programaris. 

Pel que fa al segon dels objectius, després d’analitzar tècnicament, econòmicament i 

mediambientalment la viabilitat de la instal·lació, es presentarà a la pròpia comunitat de veïns 

de l’edifici per a que es puguin considerar les millores que es proposen en aquest treball. 

L’abast del  tercer objectiu dependrà de les dades de demanda i consum proporcionades a 

les simulacions, a més de tractar d’aprofitar instal·lacions ja existents a l’edifici i poder explotar 

tots els punts forts d’aquest.  
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*: Normalment combustibles fòssils com el gas natural o derivats del petroli, o alternatives més 

ecològiques com per exemple la biomassa o residus. 

3.3. Introducció als sistemes de cogeneració 

El concepte de cogeneració neix dos segles enrere a països de nord d'Europa on es comença 

a aprofitar el calor residual de les centrals elèctriques per a calefacció degut a les baixes 

temperatures d’aquests països.  

La termodinàmica moderna, defineix la cogeneració com la producció conjunta, en un procés 

seqüencial, d'energia mecànica i energia tèrmica útil partint d’un únic combustible*. 

Normalment aquesta energia mecànica es transformarà en energia elèctrica i l’energia tèrmica 

s’aprofitarà en qualsevol procés propi de la industria o edificació on sigui requerida. 

En la actualitat s’estima que més del 10% de l’electricitat que es consumeix a nivell nacional 

prové de sistemes on s’ha “cogenerat”, és a dir, que no s’han evacuat les pèrdues tèrmiques 

sinó que s’han aprofitat per altres processos.  

A nivell industrial, una planta de cogeneració acostuma a estar constituïda per turbines de gas 

o turbines de vapor que transformen l'energia continguda en el combustible en energia 

mecànica i calor residual o d'escapament. Aquesta energia mecànica es transforma en 

energia elèctrica a través d'un alternador, i la calor residual pot recuperar-se en forma de vapor 

d'aigua, aigua calenta, olis tèrmics, gasos calents, etc., com a  fluids transportadors d’energia 

tèrmica i disposats per seves corresponents aplicacions tèrmiques. 

La cogeneració, per tant, es basa en la premissa que la generació d’energia mecànica 

mitjançant qualsevol mètode que inclogui motors o turbines tindrà associada certa generació  

de calor que normalment es categoritzarien com a pèrdues, però en aquest cas particular 

s’està aprofitant per a altres usos, augmentant així el rendiment  del sistema en conjunt.  

D’altra banda, la cogeneració permet produir energia elèctrica que es consumirà a les 

mateixes instal·lacions on es troben els motors/turbines, evitant així les pèrdues degudes al 

transport d’electricitat mitjançant xarxes de distribució i creant certa independència respecte 

les fluctuacions dels preus establerts per les grans distribuïdores. És més, en cas de generar 

més energia elèctrica de la necessària, es podrà injectar l’excedent a la xarxa obtenint certs 

beneficis econòmics gràcies a aquesta activitat.  

Per altra banda, es ben cert que l’energia elèctrica ha de distribuir-se de forma directa als 

consumidors, no es pot emmagatzemar en grans quantitats, per aquest motiu la generació 

distribuïda aporta estabilitat al sistema elèctric, ja que el fet d’estar produint energia en moltes 

centrals relativament petites, fa que el sistema no depengui única i exclusivament de grans 
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instal·lacions generadores, aconseguint d’aquesta manera no dependre de certs punts únics 

d’aprovisionament elèctric, assegurar el subministrament elèctric en tot moment i mantenir 

l’estabilitat del mercat. 

Un dels fets que ha permès el desenvolupament tecnològic dels sistemes de cogeneració ha 

estat el seu foment per part de certs països cada cop més preocupats pel medi ambient i la 

sostenibilitat, mitjançant polítiques que beneficien aquest tipus d’instal·lacions. Una de les 

polítiques més rellevants a nivell nacional i europeu van ser: 

 

 Llei 40/1994. BOE-A-1994-28966.  [1]. “Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional”. 

Que tenia com a objectiu principal garantir la seguretat del subministrament elèctric al 

menor preu possible i amb les qualitats adequades. Va suposar un gran avanç ja que 

es considera per primer cop la cogeneració com a: Activitat de producció d’energia 

elèctrica en règim especial; activitats que tindran certs privilegis i bonificacions. 

 

  

 Directiva 2004/8/EC [2]. “Promotion of cogeneration based on a useful heat demand 

in the internal energy market”. En la qual s’estableixen les normatives corresponents 

per a la actualització del règim jurídic que engloba la generació, transmissió, distribució 

i subministrament de la electricitat dins del mercat elèctric. Aquest decret fou un gran 

impulsor per a les tecnologies de cogeneració ja que estableix unes regles clares per 

tal de facilitar la venta d’excedents elèctrics, generalment per part de industries, amb 

instal·lacions cogeneratives d’alt rendiment. 

 

 

És important també esmentar l’aparició de IDAE, que neix a l’any 1894 com a organisme 

públic adscrit al ministeri d’indústria i energia amb els objectius de fomentar la implementació 

d’energies renovables, dinamitzar el mercat mitjançant la prestació de serveis tècnics i 

financers per projectes d’innovació pel que respecta a eficiència energètica, entre d’altres 

molts objectius relacionats amb la transició ecològica.  

Per tal de quantificar tota aquesta informació per mitjà de dades reals, en la Fig. 3.1. es troba 

representada la potència total instal·lada en sistemes que fan ús de cogeneració classificat 

per comunitats autònomes, a l’any 2011. Són dades molt elevades considerant que segons 

dades recollides per REE a l’any 2011 [3] es van registrar aproximadament 64.000 MW de 

potència instal·lada en règim ordinari, per tant, es pot afirmar que el 10% de l’energia elèctrica 

a Espanya provenia de la cogeneració. 
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Pel que respecta als combustibles emprats en 

aquest tipus d’instal·lacions, el més utilitzat és 

el gas natural; com es pot observar a la Fig. 

3.2. amb dades de la producció elèctrica total 

emprada en sistemes de cogeneració per tipus 

de combustible, proporcionades per IDAE a 

l’any 2018. 

És important aclarir que les instal·lacions de 

cogeneració més rellevants pel que respecta a 

la generació elèctrica són aquelles d’entre 1 

MW i 25 MW instal·lades en centrals de cicle 

combinat, turbines de gas, turbines de vapor, 

entre d’altres. En contraposició amb la micro-

cogeneració domèstica que presenta uns 

objectius diferents basats en l’autoconsum i el 

desenvolupament sostenible de les ciutats. 

Fig.  3.2. Producció elèctrica 2018 classificada 

per tipus de combustible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  3.1. Potència total instal·lada fent ús de cogeneració per comunitats autònomes a 2011 
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D’altra banda, s’ha de tenir present que qualsevol instal·lació de cogeneració té implicat de 

forma inexorable una inversió de capital associada, que acostuma a ser elevada. És per això 

que les polítiques no sempre han ajudat a la promoció de la cogeneració; n’és un bon exemple 

la reforma energètica presentada al BOE pel reial decret 413/2014 [4] on es rebaixen de forma 

considerable les retribucions a la cogeneració. A partir de 2014, es podria dir que a España 

es perd gran part del reconeixement a aquest tipus de tecnologia, a més a més, s’ha de tenir 

en compte que les plantes industrials que van tenir el privilegi de ser parcialment finançades 

pel govern estatal fa un parell de dècades, es troben a dia de avui al final de la seva vida útil. 

Si no es recupera l’interès polític en aquest tipus d’aprofitament de l’energia i es comencen a 

planificar ajudes per planificar noves instal·lacions, el futur de la cogeneració a nivell nacional 

es veurà molt afectat. 

Per acabar aquesta introducció, es presentarà un esquema general sobre les diferents etapes 

dels sistemes de cogeneració per tal d’entendre les fases principals de qualsevol instal·lació 

en la que s’utilitzi la cogeneració, ja sigui a petita o gran escala. 

 

 

 

Les entrades del sistema generalitzat són aigua i combustible, i les sortides són “Capacitat 

d’escalfament / refrigeració” i electricitat. El combustible es crema al motor / turbina per 

generar energia mecànica que, mitjançant un generador, es convertirà en energia elèctrica 

que es podrà emprar en la pròpia edificació on s’ha generat o injectar a la xarxa. Altrament, 

un recuperador de calor aprofita la calor generada al motor / turbina per escalfar aigua i 

posteriorment ser aprofitada en propòsits d’escalfament o refrigeració mitjançant sistemes 

intercanviadors de calor. És important remarcar que en alguns casos específics es poden 

utilitzar altres tipus de fluids com per exemple refrigerants, per tal de recuperar les pèrdues de 

calor. 

Fig.  3.3. Etapes d’un sistema de cogeneració. 
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3.3.1. Trigeneració 

Un concepte important a tenir en compte és el de trigeneració, el qual implica l’aprofitament 

del calor recollit durant la generació elèctrica d’una instal·lació de cogeneració per cobrir certa 

demanda de fred, a més de la corresponent demanda de calor. 

L’esquema de funcionament no varia gaire (observar Fig 3.3. fase Cooling / Heating), només 

s’ha d’afegir al sistema de cogeneració estàndard un equip de producció de fred, per exemple 

mitjançant la implementació d’un cicle de refrigeració per absorció. Breument, el funcionament 

d’aquest cicle es basa en que el fluid utilitzat com a refrigerant obté calor del fluid a refredar, 

passant de l’estat líquid a l’estat vapor al reduir-se la pressió a la que és sotmès.  

A efectes pràctics, la trigeneració és una molt bona alternativa domèstica per dotar a la 

instal·lació d’un enorme grau de flexibilitat; ja que, a l’estiu quan la demanda de calefacció i/o 

escalfament d’ACS es veu reduïda, la instal·lació continua operativa per tal de cobrir demanda 

de fred, incrementant les hores de funcionament de l’equip, i així, la seva rendibilitat 

econòmica i eficiència energètica. 

3.4. Sistemes de cogeneració a l’àmbit domèstic 

Els sistemes de cogeneració es poden classificar segons 2004/08/EC [2]  per la seva potència 

elèctrica màxima, essent: 

 < 50 kW: Micro-cogeneració. 

 Entre 50 kW i 1 MW: Cogeneració a petita escala.  

 > 1 MW: Cogeneració a gran escala. 

Els equips de micro-cogeneració, a més de diferenciar-se per la seva potència elèctrica 

màxima inferior als 50 kW, es caracteritzen per ser instal·lacions compactes, amb bon 

aïllament acústic, amb equips de control remot, entre d’altres. En definitiva, són equips 

preparats per ser capaços de treballar en sales de màquines de caire domèstic, amb totes les 

facilitats que això comporta. Al tractar-se d’instal·lacions de baixa potència s’hauran d’assumir 

els següents desavantatges vers la cogeneració a gran escala: cost del combustible més 

elevat, cost de manteniment unitari més elevat, cost de la inversió unitària més elevat. 

Un cop entesos els objectius de la cogeneració, es pot dir que els de la micro-cogeneració 

són els mateixos (generar electricitat mitjançant combustible i aprofitar la calor per altres usos) 

però reduint l’escala de dimensionament. Sent les edificacions potencials: blocs d’habitatges, 
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*: S’ha utilitzat com a factor de emissió de CO2 el banc de dades d’IDAE [10]. 

petites urbanitzacions, hotels, piscines, poliesportius, hospitals, residències, etc.  

El primer objectiu que ha de voler aconseguir un consumidor/a de micro-cogeneració és el de 

voler millorar l’eficiència energètica de l’edificació, reduint així l’impacte ambiental associat als 

seus consums energètics. Segons REE [5], el consum mitjà anual d’una llar estàndard a 

Espanya és de 3272 kWh, és a dir aproximadament uns 1080 kg CO2 * anuals per habitatge; 

que podrien reduir-se fàcilment a la meitat si s’estigués fent ús de micro-cogeneració de forma 

adequada.  

El segon objectiu que s’ha de plantejar és la reducció de costos, és a dir extreure el màxim 

benefici econòmic possible a la instal·lació. Aquest n’és potser un objectiu complicat, el qual 

dependrà de tres factors principals.  

- Primer factor: Preu del combustible vs Preu de l’energia elèctrica.  

- Segon factor: Hores de funcionament d l’equip.  

- Tercer factor: Ajudes econòmiques i venda d’excedent elèctric a la xarxa. 

Convé ressaltar que aquest tercer factor no aplicarà pel present projecte, ja que actualment 

no existeixen retribucions econòmiques relacionades amb la micro-cogeneració. Tanmateix, 

l’excedent elèctric serà inexistent en la gran majoria de casos, ja que, el rendiment elèctric 

dels equips de cogeneració domèstica es troba al voltant del 20-30%, per la qual cosa 

difícilment es generarà prou energia elèctrica per a tenir la necessitat d’injectar-la a la xarxa; 

ens trobarem en règim d’autoconsum elèctric i tèrmic. 

Tot seguit, encara que les ajudes econòmiques siguin inexistents, la modificació actualment 

vigent del CTE HE 2019 [6] secció HE 4, estipula una contribució mínima d’energia renovable 

per cobrir la demanda d’ACS en edificis de nova construcció amb una demanda d’ACS 

superior a 100 l/dia, i en edificis existents amb les mateixes condicions de demanda d’ACS en 

els que es reformi íntegrament l’edifici o la instal·lació de generació tèrmica. Aquesta 

contribució renovable haurà de cobrir com a mínim el 70% de la demanda energètica anual 

per ACS (60% quan aquesta demanda sigui inferior a 5000 l/dia); sent la micro-cogeneració 

una de les alternatives possibles i interessants a tenir en compte. 

Respecte a les tecnologies emprades per a la generació d’electricitat en els equips de micro-

cogeneració es troben els micromotors, les piles de combustible, les microturbines i els motors 

de Stirling; que s’estudiaran en les següents seccions. 

3.4.1. Micro-cogeneració per motors 

Els motors de combustió interna alternatius, es caracteritzen per obtenir energia mecànica a 

partir de l’energia química del combustible. La combustió del carburant i l’oxigen a la cambra 

de combustió permet el moviment d’un pistó que proporciona el parell necessari a l’eix. En 



Pág. 18  Memòria 

 

instal·lacions de micro-cogeneració aquest motor estarà connectat al generador o alternador 

per tal de convertir l’energia mecànica de l’eix en energia elèctrica.  

Normalment acostumen a utilitzar-se generadors de corrent altern trifàsic de 400V i 50Hz 

síncrons o asíncrons i amb la ventilació corresponent. La sincronització amb l’electricitat de la 

xarxa s’acostuma a efectuar mitjançant dispositius de sincronisme automàtics que varien 

paràmetres com per exemple l’angle de fase, factor de potència, etc. 

El sistema d’aprofitament de l’energia tèrmica es basa en l’elevada temperatura dels gasos 

d’escapament del motor i de l’aigua de refrigeració del motor. S’acostuma a treballar amb 

circuits d’aigua amb entrada a 70 ºC i sortida a 90ºC. Un concepte important tenint present 

que ens trobem en un sistema de cogeneració és important que el motor es dimensioni per 

tal de complir les necessitats tèrmiques, no les elèctriques; per tal de no sobredimensionar la 

instal·lació. 

Existeixen infinitat de motors de combustió interna, sent els més comuns els de cicle d’Otto i 

el cicle Dièsel. Com ja s’ha comentat amb anterioritat, els motors més comuns en la micro-

cogeneració fan ús de gas natural com a combustible. 

Els avantatges que comporten la utilització de motors per la generació elèctrica en micro-

cogeneració presenten certs avantatges com per exemple la fiabilitat, elevat cicle de vida, alta 

disponibilitat al mercat, entre d’altres. 

 

3.4.2. Micro-cogeneració per piles de combustible 

Aquest mètode es basa en el subministrament d’energia elèctrica  i energia tèrmica per mitjà 

de gasos hidrocarburs i hidrogen sotmesos a un procés d’electròlisi inversa. De forma breu, 

es fa passar la mescla de combustible enriquit amb hidrogen per una sèrie de cel·les 

catòdiques i anòdiques generant corrent continu i aigua calenta com a subproducte. El corrent 

continu serà convertir mitjançant un inversor elèctric fins als coneguts 400 V i 50 Hz de la 

xarxa elèctrica nacional actual.  

Existeixen diferents tipus de piles en funció del tipus d’electròlit emprat, sent el més comú per 

aquest tipus d’aplicació la pila de combustible polimèrica. Les temperatures de treball tenen 

certa variabilitat, acostumant-se a treballar entre els 60 i 130 ºC.  

Com a punts forts respecte a les altres alternatives es destaquen: l’escàs manteniment 

mecànic al no disposar-se de parts mòbils sinó processos químics, les baixes o nul·les 
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emissions, la versatilitat de tipus de gasos d’alimentació i la generació de soroll mínima en 

comparació amb els motors o turbines. Per altra banda, la inversió inicial que s’ha de realitzar 

en aquests equips és superior a les altres alternatives i la vida útil del sistema dependrà de la 

degradació de l’electròlit, normalment amb cicles de vida inferiors als motors o turbines.  

 

3.4.3. Micro-cogeneració per turbines a petita escala  

Funcionen de manera similar que les grans turbines de les centrals de cicle combinat, per 

exemple, però simplificant els elements mecànics i per tant amb un rendiment global i una 

eficiència elèctrica menor.  

Aquestes microturbines funcionen segons el cicle de Brayton, aspirant aire a pressió 

atmosfèrica que es comprimeix per conduir-se a la cambra de combustió de la turbina, on els 

productes de la combustió expandeixen en la turbina fins tornar a arribar a pressió 

atmosfèrica. L'energia elèctrica s'obté mitjançant un alternador acoblat, directament o a través 

d'un reductor, a l'eix de la turbina. La generació d'electricitat és a freqüència variable que 

esdevé contínua, i de manera posterior mitjançant un inversor es converteix en corrent altern 

a 400 V i 50 Hz. 

Els aspectes mediambientals són similars als dels micromotors, sent l'avantatge característic 

de les microturbines la possibilitat d'emprar gasos de característiques no estàndard com a 

combustible, com per exemple el biogàs. Després, la principal diferència respecte als 

micromotors és que l'energia tèrmica generada està continguda gairebé íntegrament en els 

gasos d'escapament, que surten a 300 ºC, de manera que el sistema de recuperació tèrmic 

dels gasos d'escapament és més sofisticat i poc utilitzat fora de processos industrials. 

 

3.4.4. Micro-cogeneració per motors Stirling 

Aquests tipus de motors estan basats en el cicle de Stirling de combustió externa, és a dir en 

l’expansió i compressió d’un gas (fluid inert com l’hidrogen, l’heli o el nitrogen). En poques 

paraules, el motor de Stirling funciona gràcies a l’aprofitament dels canvis volumètrics del fluid 

de treball, que són conseqüència dels canvis de temperatura. El gas s’escalfa i es refreda 

gràcies al circuit de gasos de combustió, aprofitant part d’aquesta calor per cobrir les 

demandes de calor i/o fred que ha de cobrir la instal·lació. L’escalfament i refredament del gas 

inert provoca un moviment ascendent i descendent del pistó, que mitjançant un camp 

magnètic permet la conversió a energia elèctrica. 

Malgrat que el rendiment elèctric acostuma a ser inferior al que presenten altres alternatives, 

aquests equips destaquen per ser molt fàcils de mantenir gràcies a la seva senzillesa 

operacional, per ser molt silenciosos i per la gran flexibilitat, ja que, al requerir d’una font de 
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Fig.  3.4. Comparació paràmetres bàsics diferents tecnologies de micro-cogeneració 

calor externa al cilindre en si, poden fer ús de qualsevol classe de combustibles. 

 En aquest cas, a diferència dels motors i turbines, el calor dels gasos d’escapament es poden 

aprofitar mitjançant una connexió directa sense circuit intermedi (escalfament d’aigua). És a 

dir, es poden connectar directament a l’equip de refrigeració per absorció. Aquest fet s’ha de 

tenir en compte per a instal·lacions centrades a cobrir una elevada demanda de fred, ja que 

es reduiran els costos d’inversió i manteniment en prescindir d’un circuit intermedi de vapor 

d’aigua per la transmissió de calor del motor. 

 

3.4.5. Síntesi tecnologies de micro-cogeneració 

Recollint el més important de cada tipus de tecnologia s’ha elaborat la següent taula resum 

Fig 3.4. que conté els paràmetres bàsics a tenir en compte a l’hora d’escollir un tipus 

d’instal·lació o un altre. Entre ells: rendiment elèctric (%), rendiment total (%), rang de potència 

(W), cost de la inversió (€/kW), grau de soroll (qualitatiu), cicle de vida (anys), emissions 

contaminant (kg/kWh), tipus de combustible, temperatura de sortida de la calor (ºC).  Basat 

en [7], [8] i [9]. 

 

 

 

 Motors ignició 
(cicle Otto) 

Motors Diesel Microturbines 
Piles de 

combustible 
Motors cicle 

Stirling 
Rendiment 

elèctric 23-43 % 35-45% 15-30% 35-60 % 12-30 % 

Rendiment 
global 

40-92% 35-45% 60-85% 85-90% 85-92% 

Rang de potència 3kW-6MW 5kW-20MW 25kW-300kW 1W-10MW 1kW-1,5MW 
Cost de la 
inversió 

560-1000 €/kW 270-700 €/kW 700-1000 €/kW 2000-2800 €/kW 1000-1600 €/kW 

Grau de soroll Alt Alta Mig Baix Mig 

Cicle de vida 20 anys 20 anys 10 anys 10-15 anys 10 anys 

Emissions 
contaminants 

Emissió C02 mitja                
Emissió Nox mitja 

Emissió C02 
mitja                    

Emissió Nox molt 
alta 

Emissió C02 mitja                      
Emissió Nox mitja 

Emissió C02 baixa                      
Emissió Nox baixa 

Emissió C02 baixa               
Emissió Nox mitja 

Tipus de 
combustible 

Gas natural, 
biogàs, 

combustibles 
líquids 

Gas natural, 
biogàs, propà, 
destil·lats del 

petroli 

Gas natural, 
biogàs, propà, 
destil·lats del 

petroli 

Hidrogen + 
combustibles amb 

hidrocarburs 
Qualsevol 

Temperatura 
sortida calor 

65 ºC 70 ºC 200-350 ºC 60-1000 ºC 60-200 ºC 
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Actualment els motors de combustió interna representen la tecnologia més estesa en el 

mercat, per la seva elevada disponibilitat, pel baix cost de la inversió i llarg cicle de vida. Les 

microturbines són alternatives que s’han anat sumant al mercat sobretot per la seva alta 

temperatura de sortida de la calor. Per últim, el motor de Stirling i les piles de combustible són 

tecnologies més contemporànies que encara es troben en fase en desenvolupament, però 

que tenen una alta capacitat de creixement per l’estalvi de combustible, baixes emissions i 

alts rendiments; l’únic paràmetre en contra és l’elevat preu de la inversió, el qual s’espera que 

vagi disminuint amb el pas del temps i avanços en la química i termodinàmica. 

Per tant, es conclou que la instal·lació que s’escollirà i es dimensionarà en apartats posteriors 

estarà basada en un motor d’ignició amb combustible gas natural; posteriorment a l’estudi de 

l’eficiència energètica de l’edifici.
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                   Fig. 3.5. Evolució de la normativa del Codi Tècnic des de 1970 fins l’actualitat. 

4 .Eficiència energètica de l’edifici 

En aquesta primera part del projecte es realitzarà l’estudi de l’eficiència energètica de l’edifici 

esmentat anteriorment. Per començar, s’han de recollir el valor de certes variables que afecten 

directament al rendiment energètic de l’edifici, com per exemple el temps que està exposat al 

sol i de quina manera, la zona climàtica en la qual es troba, les característiques de l’envolupant 

tèrmica i les dimensions característiques de l’edifici, entre d’altres. Després, caracteritzar i fer 

un anàlisi extensiu dels respectius aparells de climatització i calefacció amb els que es compta. 

Una vegada recollides totes aquestes dades, seran introduïdes als dos programaris 

especialitzats en certificació amb els que es treballarà. Una vegada introduïdes totes les 

dades, els programes parametritzen aquestes variables i les comparen amb tota la informació 

que disposen a les seves bases de dades. Per mitjà de diferents càlculs, acaben proporcionant 

la qualificació energètica global de forma quantitativa (valor d’emissions) i qualificativa (lletra 

de la A a la F). Després, de forma particular es proporciona la demanda de calefacció, la 

demanda de refrigeració, les emissions de calefacció, les emissions de refrigeració i les 

emissions de ACS.  

Tanmateix, abans de començar és important aclarir conceptes relacionats amb eficiència 

energètica i amb les últimes actualitzacions del codi tècnic de l’edificació.  

Aquestes restriccions esmentades en el CTE són normatives de real decret, és a dir que 

apareixen al BOE (Boletín Oficial del Estado) i s’han de complir de forma estricta per tal de 

poder construir edificis d’obra nova*.  

 

 

 

 

*: Actualment, la secció HE0 del CTE 2019 estipula que també s’aplica per certes  intervencions en edificis ja existents. 



Sistema de micro-cogeneració per a la millora de l’eficiència energètica d’un edifici d’habitatges Pàg. 23 

 

     Fig.  3.6. Canvis introduïts en les diferents revisions del CTE des de el seu naixement. 

El codi tècnic va rebent actualitzacions de forma periòdica, cada cop amb mesures més 

restrictives pel que respecta a l’estalvi d’energia. En la Fig. 3.6. es pot visualitzar de forma 

esquemàtica les diferents actualitzacions que s’han anat introduint. 

Des de l’any 1979 fins a l’any 2006, la normativa (en concret la normativa vigent durant aquest 

període era la NBE-CT-79 [11]) pel que respecta a la construcció de qualsevol tipus d’edifici 

residencial o terciari era poc restrictiva, ja que, només estipulava certs paràmetres mínims 

corresponents a l’envolupant tèrmica. Per tant, de forma general les empreses constructores 

no es preocupaven per edificar de forma sostenible. A partir de l’any 2006, però, va entrar en 

vigor el CTE 2006 [12], amb les seves futures revisions.  

La Figura 4.1. ens mostra una clara reducció de la demanda de calefacció i emissions de C02 

a mesura que es va actualitzant el codi, per un altre costat, a mesura que les normatives de 

l’edificació es fan més estrictes, el preu de construcció i de venda de l’habitatge es veu 

incrementat. En conjunt, l’aparició d’aquesta normativa i les últimes actualitzacions que es 

realitzaran, ens porten cap a un futur amb edificis molt més sostenibles. 
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En el moment en el qual s’ha escrit aquest text, el codi tècnic vigent és CTE DB-HE 2019 [5] , 

aplicable per totes aquelles obres que sol·licitin llicència municipal a partir del 24 de setembre 

de 2020. 

Aquest, estableix certs requisits pel que respecta a les exigències bàsiques d’estalvi energètic. 

Concretament s’organitza en 6 seccions on estableix certs requisits pel que respecta a les 

exigències bàsiques d’estalvi energètic. Concretament: 

 HE0: Limitacions de consum elèctric. Aquest es limitarà en funció de la zona climàtica 

i de l’ús de l’edifici. A més a més, el consum elèctric s’haurà de satisfer en gran mesura 

per energies procedents de fonts renovables. 

 

 HE1: Condicions pel control de la demanda elèctrica. L’envolupant tèrmica de l’edifici 

haurà de tenir una mínima qualitat establerta (mitjançant ús de d’aïllants cada cop 

més capaços) evitant al màxim les pèrdues tèrmiques.  

 

 HE2: Condicions de les instal·lacions tèrmiques. Fent ús de màquines tèrmiques 

d’alta eficiència seguint el reglament d’instal·lacions tèrmiques als edificis (RITE). 

 

 HE3: Condicions de les instal·lacions d’il·luminació. Fent ús d’instal·lacions 

d’il·luminació energèticament eficaces, així com utilitzant sistemes de regulació que 

optimitzin l’aprofitament de la llum natural. 

 

 HE4: Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS. Els 

edificis satisfaran, en gran mesura, la demanda d’ACS mitjançant energia procedent 

de fonts renovables o processos de cogeneració renovables; bé generada al mateix 

edifici o bé a través de la connexió a un sistema urbà de calefacció. 

 

 HE5: Generació mínima d’energia elèctrica. En els edificis amb elevat consum 

d’energia elèctrica s’incorporaran sistemes de generació d’energia elèctrica 

procedent de fonts renovables per a ús propi o subministrament a la xarxa. 

 

Així mateix, es farà especial èmfasi en les seccions HE4 i HE5 del CTE DB-HE 2019 [5], ja 

que aquestes seccions estan directament relacionades amb processos de cogeneració per 

cobrir la demanda d’ACS i sistemes de generació d’energia elèctrica, també relacionats amb 

processos de cogeneració.  

És important remarcar que el CTE inclou altres exigències, no només les relacionades amb 

l’estalvi energètic. Contretament: DB HS, DB HR, DB ,DB SUA i DB SE.  
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Fig.  4.1. Croquis de la parcel·la. [15] 

4.1. Dades administratives i generals 

 Referència catastral de la parcel·la: 2504106DF2820D. 

 Localització: Carrer Extremadura 13 Bloc A, Sant Joan Despí 08970, Barcelona. 

 Any de construcció: 2011.  

 Superfície total parcel·la: 988 m2. (Veure rectangle blau en la Figura 4.1.) 

 Superfície total coberta: 460 m2. (Veure superfície 1 en la Figura 4.1.) 

 Habitatges en bloc: 8 plantes + 1 local, 40 habitatges (5 habitatges per planta). 

 Pàrquing subterrani, 2 plantes.   

 Altura per planta 2,8 m; altura total: 2,8 ∗ 9 = 25,2 𝑚. 

 Normativa vigent edificació vigent en el moment de construcció: CTE HE 2006. [12] 

 Normativa d’instal·lacions tèrmiques en el moment de construcció: RITE 2007. [13] 

 Zona climàtica:  C2. [14]   Altitud: 10 m. [14] 
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Fig.  4.2. Fotografia de la façana. [15] 

En la figura 4.1. es pot observar un croquis 

de la parcel·la extret de la seu electrònica 

del catàstre, remarcant en color blau el bloc 

que s’està certificant.  

Com es pot apreciar a la següent figura, el 

bloc d’edificis és confrontant amb carrer 

Extremadura i carrer Fontsanta.  

La superfície marcada amb el número 1 fa 

referència a la parcel·la on es troben 

verticalment les 8 plantes de pisos, el local 

a la planta baixa i els pàrquings subterranis. 

Pel que respecta a la superfície 2, fa 

referència a les superfícies comunes 

relatives a l’entrada de l’edifici i la piscina.  

En la figura 4.3. es pot observar una 

fotografia de les façanes Nord-Oest i Sud–

Oest respectivament (d’esquerra a dreta). 

 

Respecte a la superfície útil habitable, el bloc consta de 5 pisos per planta. Però no tots ells 

són iguals, sinó que es classifiquen en 3 tipus d’habitatges: els de dues habitacions, els de 

tres habitacions i els de quatre habitacions. Més concretament, cada planta segueix el mateix 

patró, dos pisos de 4 habitacions, dos pisos de 3 habitacions i un pis de 2 habitacions.  Excepte 

la planta baixa que està ocupada completament per un local comercial (vegeu Fig. 4.9.) 

Les dades de la superfície 

construïda a cada tipus de pis 

s’han extret de la sede online 

del catàstre. (Figura 4.4.1.) 

La superfície habitable, però, 

s’ha calculat aplicant un factor 

corrector de 0,9 sobre la 

superfície construïda, ja que, 

aquesta inclou mitjaneres,  

façanes i murs perimetrals. Fig. 4.3. Superfície construïda pis 1 habitació. [15] 
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Se segueix el mateix procediment 

amb els pisos de 3 i 4 habitacions, 

tenint en compte que aquests 

compten amb una terrassa més 

generosa, concretament de 27 m2. 

 

Aquest cop, en trobar-nos amb 

habitatges amb una superfície 

construïda bastant superior, s’ha 

aplicat un coeficient corrector de 

0,85. 

 

 

Resultat els següents càlculs: 

Superfície habitable pisos 3 hab.: 

95 ∗ 0.83 − 27 ∗ 0.5 = 𝟔𝟓 𝒎𝟐 

A més, per la superfície construïda es comptabilitzen el 50% de la superfície dels balcons, 

terrasses i espais d’altura inferior a 1,5 m. Tenint en compte que en el bloc que s’està estudiant 

les terrasses són de grans dimensions i formen una part considerable dels habitatges, s’ha de 

restar aquesta part.  

Els pisos de dues habitacions compten amb una terrassa de 13,5 m2. Per tant: 

Superfície habitable pisos 2 habitacions:  75 ∗ 0.85 − 13.5 ∗ 0.5 = 𝟓𝟕 𝒎𝟐 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que respecta a la superfície dels pisos de 4 habitacions, no coincideix exactament amb 

les dades que apareixen al catàstre, és per això que s’ha decidit descartar aquesta i agafar 

directament la superfície que indiquen els plànols de l’edifici i aplicant el coeficient corrector 

habitable pisos 4 hab.: 

122 ∗ 0.83 =  𝟏𝟎𝟏, 𝟑 𝒎𝟐  

Fig.  4.5. Superfície construïda pis 3 habitacions. [15] 

Fig.  4.4. Superfície construïda pis 2 habitacions. [15] 
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Locals humits: 24 l/s, amb un mínim de 33 l/s 

Resultant una superfície habitable per planta de: 

57 + 65 ∗ 2 + 101,3 ∗ 2 = 389,6 𝑚    i total de:  
𝟑𝟖𝟗,𝟔 𝒎𝟐

𝒑𝒍𝒂𝒏𝒕𝒂
∗ 8 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 = 𝟑𝟏𝟏𝟔, 𝟖 𝒎𝟐     

Per acabar, un aspecte important a l’hora de definir l’edifici és el cabal de ventilació, la seva 

caracterització i quantificació està especificada en el document bàsic de salubritat DB HS3 

[16], secció que tracta sobre la qualitat de l’aire interior. És evident que el caudal de ventilació 

d’un habitatge depèn de diversos factors, però, en aquesta secció s’estableixen uns caudals 

mínims suposant una ventilació constant depenent del tipus de local (sec o humit), del tipus 

de local (dormitori principal, sala d’estar) i el nombre de dormitoris. Els valors concrets es 

mostren a la Taula 4.1. que es mostra a continuació: 

Primerament es realitzarà el càlcul de cabal total per una planta, després de les 8 plantes, a 

continuació pel local i per últim les plantes de pàrquings. 

Totes les plantes estan distribuïdes de la mateixa manera i es componen per: dos pisos de 

quatre habitacions i dos banys, dos pisos de tres habitacions i un bany, i un pis de dues 

habitacions i un bany. Per tant:  

 Pis de 4 habitacions i 2 banys:  

 

 Dormitori principal: 8 l/s * 2 dormitoris principals = 16 l/s 

 Dormitoris comuns: 4 l/s * 2 dormitoris comuns = 8 l/s               

 Sala d’estar / menjador: 10 l/s * 1 sala d’estar = 10 l/s 

 Banys: 8 l/s * 2 banys = 16 l/s 

 Cuines: 8l/s * 1 cuina = 8 l/s  

Fig 4.6. Cabals mínims per ventilació de cabal constant en locals habitables. [16] 

Locals secs: 34 l/s 
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Locals humits: 16 l/s, amb un mínim de 33 l/s 

Locals humits: 15 l/s, amb un mínim de 24 l/s 

Per a aquesta zona, la qual consta amb una superfície de  

9 * 1,4 = 12,6 m2 necessitarà com a mínim un cabal de 

ventilació de  0,7 * 12,6 = 8,82 l/s. 

Fig 4.8. Pasadís comuitari  

El caudal mínim per aquest tipus de pis necessari serà doncs de 34 l/s ja que el cabal 

d’admissió dels locals secs és superior al d’extracció dels locals humits*. 

 Pis de 3 habitacions i 1 bany:  

 

 Dormitori principal: 8 l/s * 1 dormitoris principals = 8 l/s 

 Dormitoris comuns: 4 l/s * 2 dormitoris comuns = 8 l/s               

 Sala d’estar / menjador: 10 l/s * 1 sala d’estar = 10 l/s 

 Banys: 8 l/s * 1 banys = 8 l/s 

 Cuines: 8l/s * 1 cuina = 8 l/s  

El caudal mínim per aquest tipus de pis necessari serà doncs de 33 l/s ja que el cabal 

d’extracció dels locals humits és superior al d’admissió dels locals secs. 

 Pis de 2 habitacions i 1 bany:  

 

 Dormitori principal: 8 l/s * 1 dormitoris principals = 8 l/s 

 Dormitoris comuns: 4 l/s * 1dormitoris comuns = 4 l/s               

 Sala d’estar / menjador: 8 l/s * 1 sala d’estar = 8 l/s 

 Banys: 7 l/s * 1 banys = 7 l/s 

 Cuines: 8l/s * 1 cuina = 8 l/s  

El cabal mínim per aquest tipus de pis necessari serà doncs de 24 l/s, ja que el cabal 

d’extracció dels locals humits és superior al d’admissió dels locals secs. 

Per últim, falta considerar les zones comunes de la planta, en concret, un petit passadís de 

9m x 1,4m, el qual es pot apreciar en la Fig. 4.8. Per quantificar el cabal mínim d’aquesta 

zona, es farà ús de la Fig. 4.7. 

 

  

Locals secs: 26 l/s 

Locals secs: 20 l/s 

Fig 4.7. Cabals de ventilació mínims en locals no habitables. [16] 

*  : Actualment, el document bàsic de salubritat [16] seccióHS3, exigeix que el sistema de ventilació 

d’un habitatge asseguri que l’aire circuli dels locals secs als humits; per aquest motiu els locals secs 

han de disposar d’obertures d’admissió i els locals humits d’obertures d’extracció. El cabal mínim 

serà el valor màxim entre aquests dos tipus de locals. 
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Amb totes aquestes dades, es procedeix a calcular la ventilació total de tota una planta:  

(2𝑥4 ℎ𝑎𝑏. ) ∗ 34  + (2 𝑥 3 ℎ𝑎𝑏. ) ∗ 33 + (1 𝑥 1 ℎ𝑎𝑏. ) ∗ 24 + (𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑚ú) ∗ 8,82  =     

Com l’edifici consta de 8 plantes iguals, hi haurà una ventilació total a les plantes de   

 

 Pel que respecta al local comercial de la planta baixa, aquest ocupa per complet la 

primera planta de l’edifici, que consta d’una  superfície  d’aproximadament 300 m2. 

Actualment està desocupat (vegeu Figura 4.9.), per tant no es duu a terme cap activitat 

al seu interior, no hi ha oficines ni sales d’espera ni  magatzems.   

 

Per tant, per realitzar aquest càlcul es farà una aproximació, agafant com a referència 

el valor 0,55 l/s d’aire exterior mínims  per metre quadrat que es requereixen segons 

la normativa RITE [6] , en concret la categoria IDA 3 per cabals d’aire per uniat de 

superfície en locals no dedicats a l’ocupació humana permanent.  Fent un total de 

460 𝑚  ∗ 0.55 = 𝟐𝟓𝟑
𝒍

𝒔
 

 

 

 
 

 

 Per últim, les tres plantes de pàrquing subterrànies. Utilitzant la Fig.4.7. s’aproximarà 

el cabal mínim d’aquesta zona mitjançant el nombre de places de pàrquing totals: 122 

places. Tenint en compte que es requereixen 120 l/s per plaça, es requeriran 𝟏𝟒𝟔𝟒𝟎 
𝒍

𝒔
 

en tot el pàrquing.   

 

Aquest càlcul, però, no és rellevant pel que respecta a la ventilació total de l’edifici com 

a dada pels simuladors d’eficiència energètica, ja que aquests treballen amb el cabal 

de ventilació total de les zones habitables i els pàrquings no ho són (segons DB HS3 

[16]) . 

Fig.  4.9. Local comercial desocupat, ubicat a la planta baixa de l’edifici.  
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En conjunt, es requeriran 1334,56 l/s per part dels habitatges i zones comuns, 253 l/s per part 

del local; resultant un cabal de ventilació total per l’edifici de 1587,56 l/s 

Per acabar aquesta secció, es calcularan les renovacions per hora totals de l’edifici, ja que en 

CE3x la ventilació d’aire s’ha d’incloure en aquestes unitats. Per realitzar aquesta tasca  és 

necessari conèixer el volum de les 2 zones (habitables) on s’ha calculat el cabal ventilació. 

Primerament les 8 plantes on es troben els pisos de diferents habitacions, ocupant un volum 

total de: 

460 𝑚 ∗ 22,4 𝑚 = 10304 𝑚 . 

 

A continuació el local,  ocupant un volum de  460𝑚 ∗ 2,8 𝑚 = 1288 𝑚 . El volum total de les 

zones habitables del bloc serà, doncs: 

10304 𝑚 + 1288 𝑚 = 11592 𝑚  

 

Per acabar, per tal de realitzar els càlculs de ventilació totals de l’edifici expressats en 

renovacions per hora: 

1587,56 ∗ = 5715,22
 

   ;   5715,22 
 

/ 11592  𝑚  =  0,493 ren/h 
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Fig.  4.10. Mecanismes de transmissió de la calor en edificis. Conducció, convecció i radiació. 

4.2. Envolupant tèrmica 

L’envolupant tèrmica és un dels paràmetres més importants a l’hora de determinar l’eficiència 

energètica d’un edifici.  

Aquesta es defineix, d’una forma breu, com la separació entre l’interior i l’exterior de l’edifici. 

Més concretament, segons el codi tècnic actual l’envolupant tèrmica es compon per: 

 Tots els tancaments que separen els espais habitables i no habitables de l’ambient 

exterior (cobertes, sòls, façanes, mitjaneres i finestres). 

 

 Totes les particions interiors que separen els espais habitables dels no habitables que 

també estan en contacte amb l’exterior (per exemple el forjat que separa la zona de 

pàrquings amb l’edifici). En el cas particular de l’edifici que s’està estudiant, s’inclourà 

la zona de pàrquings en l’envolupant tèrmica del bloc, ja que així ho indica l’apartat 

5.2.1 secció HE1 del codi tècnic [5].  

La continuïtat i alta eficàcia de l’envolupant de protecció tèrmica basada en els moderns 

aïllants genera una gran diferència pel que respecta a l'exposició dels materials situats a 

banda i banda d'aquesta, el que proporciona, un major confort intern amb un menor consum 

energètic. En definitiva, si es redueixen les pèrdues de calor a l’hivern es reduirà el consum 

de calefacció, i si es bloqueja l’entrada de calor a l’estiu es reduirà el consum de climatització. 

Per tal d’avaluar de forma quantitativa la qualitat de l’envolupant tèrmica, s’utilitzen paràmetres 

característics que responen a les tres formes de transmissió de l’energia tèrmica: conducció, 

convecció i radiació; com es pot observar a la Fig. 4.10. 
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La conducció esdevé principalment en murs i parets, es defineix com la transmissió de calor 

per contacte sòlid sense transferència de matèria. La diferència de temperatura entre banda i 

banda de la paret provoca la transmissió de calor, del costat calent al fred. Tenint en compte 

que a major diferència de temperatura, major transmissió de la calor. La capacitat dels aïllants 

per evitar aquest fenomen es mesura mitjançant el paràmetre de transmitància tèrmica, que 

depèn de la conductivitat tèrmica λ [W/m·K] i el gruix de l’aïllant.  

La convecció esdevé a causa del moviment d’un fluid. En el cas particular d’un habitatge, es 

produeixen pèrdues d’energia en ponts tèrmics amb una estanqueïtat dolenta, ja que les 

diferències de pressió entre l’interior i l’exterior provoquen aquest moviment d’aire pel qual es 

transporta el calor.  

Per últim, la radiació tèrmica és un fenomen universal que pateixen tots els cossos pel fet de 

trobar-se a certa temperatura superior als zero graus Kelvin, és a dir tots els cossos de 

l’univers. Es transmet per mitjà d’ones electromagnètiques i no exigeix presència de matèria 

al medi de transport, per tant, es pot transmetre pel buit. Tanmateix, en un habitatge s’ha de 

tenir cura amb la radiació procedent del sol, deixar-la passar quan interessi (hivern), i tractar 

d’evitar-la quan no (estiu). Es pot controlar aquest tipus de transmissió mitjançant variables 

com la transmitància dels vidres, orientació de l’habitatge, fent ús de tendals, persianes, etc. 

Sovint, el disseny òptim no és viable, ja sigui per, per normatives urbanístiques, per motius de 

localització o per motius econòmics. En aquest cas el codi tècnic estableix certes condicions 

pel que respecta al consum i rendiment de les diferents instal·lacions de l’edifici, així doncs, 

l’eficiència de l’edifici no dependrà única i exclusivament de l’envolupant. La demanda i les 

instal·lacions de l’edifici en qüestió es tracten en els següents apartats d’aquest projecte. 

Tanmateix, és important dir que evitar pèrdues és la millor manera d’estalviar, a més, avui en 

dia la tecnologia ha avançat enormement en camps com els dels materials aïllants, finestres i 

vidres, trobant-los al mercat a preus relativament reduïts. Breument, fer un bon disseny de 

l’envolupant una part clau en l’etapa de disseny de l’edifici, o en iniciatives com aquesta que 

tracten sobre la millora de l’eficiència d’un edifici ja existent. 

Per introduir les dades concretes d’aquests diferents paràmetres als dos programaris perquè 

aquests puguin realitzar les simulacions necessàries, es procedeix de forma relativament 

distinta. Pel que respecta al CE3x es fa de forma més directa, simplificada i analítica; mentre 

que en HULC s’ha de definir tota una geometria tridimensional per mitjà de plànols i eines de 

dibuix que realitzen la funció de model virtual per, posteriorment, realitzar la simulació.  

L’objectiu final, però, és el mateix en els dos programes, estudiar quantitativament l’eficiència 

energètica de l’edifici i obtenir informació sobre la demanda energètica. 
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Fig.  4.11. Vistes façanes Sud-Oest i Sud-Est Fig.  4.12. Vistes façanes Sud-Est i Nord-Est 

Fig.  4.13. Vistes façanes Nord-Est i Nord- Fig.  4.14. Vistes façanes Nord-Oest i Sud-Oest 

4.2.1. Orientació de l’edifici i ombres 

Com s’ha especificat en aquest apartat, és de vital importància estudiar preliminarment i de 

forma extensiva les diferents possibilitats de disseny de l’edifici; tasca que ha de realitzar 

l’arquitecte encarregat de dur a terme el projecte de l’edificació.  

Un dels primers factors que s’han d’establir és l’orientació de l’edifici, tot tenint en compte els 

diferents pisos en el cas que es tracti d’un bloc d’edificis. O les habitacions i l’ús que se’ls doni 

en cadascuna, en cas que es tracti d’un habitatge unifamiliar. Aquest factor és el que, 

indirectament, més impacte tindrà sobre la demanda de calefacció i/o climatització.  

A l’hora de comprar un pis, és comú que les immobiliàries recomanin de forma genèrica 

l’orientació sud com la més adequada. Però la decisió òptima dependrà diversos factors com 

ho són la ubicació (concretament el clima), la geometria i distribució de l’edifici, la tecnologia i 

el dimensionament de les finestres, els mecanismes de protecció solar i les possibles ombres.  

Per definir l’orientació del bloc d’edificis que s’està certificant, s’han anomenat les quatre 

façanes principals d’aquest amb els quatre punts cardinals cap on estan orientats: 
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Fig.  4.15. Terrasses, voladissos i local planta baixa. 

1,95 m 7,
55

 m
 

Fig.  4.16. Croquis dimensions terrasses 

Tanmateix, a més de l’orientació, les ombres són un factor important a tenir en consideració.  

L’edifici consta amb terrasses molt generoses, els voladissos de les quals fan la funció de 

protecció solar al pis de la planta inferior; com es pot observar a la Fig 4.15. Les dimensions 

de les terrasses són idèntiques a tots els habitatges.  

Els vidres tintats de les terrasses 

permeten bloquejar gran part de la 

radiació solar sense comprometre 

les vistes panoràmiques a través 

dels grans finestrals dels pisos.  

Tot seguit, s’aprofita la Figura 4.15. 

per observar el local comercial 

situat a la planta baixa de l’edifici, 

també equipat amb grans finestrals 

per aprofitar al màxim la llum 

natural i maximitzar la sensació 

d’amplitud al seu interior.  

Es parlarà a la secció 4.2.2 

l’impacte que tindrà aquest pel que 

respecta als forjats de l’edifici. 

 

Per concloure, l’edifici està envoltat per quatre edificis relativament propers, com es pot 

observar a les vistes de les diferents façanes. Per tant, les ombres d’aquests edificis s’han de 

tenir en compte. Concretament l’edifici està envoltat per un edifici idèntic (altura 25,2 m i planta 

quadrada de 21,45m x 21,45m)  i dos edificis similars pel que respecta a altura i dimensions 

de planta (altura 18,8m i planta quadrada de 21,45m x 21,45m). 

La introducció de totes aquestes ombres es fa de forma diferent a cada programa de 

certificació, però és necessari recollir les mesures i distàncies corresponents per poder definir-

les correctament. Les terrasses tenen una superfície de 25,7 m2 ,tot rodejant les quatre 

cantonades de l’edifici en forma de L. 

 

 

25,7 m2 
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Fig.  4.17. Distància a blocs d’edificis propers. 

La distància entre edificis és la següent (s’han utilitzat els plànols del catàstre online [15]) : 

 

 

 

 

4.2.2. Caracterització de murs, cobertes i envans 

En aquest subapartat s’especificaran les característiques tècniques que permeten definir els 

diferents tancaments i particions interiors.  Des d’un punt de vista estructural, els elements 

essencials que sustenten l’edifici acostumen a ser els forjats, pilars, murs i bigues. Són 
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components necessaris per a garantir la sustentació l’edifici; metafòricament es podria dir que 

són l’esquelet d’aquest.  

Des del punt de vista que ens concerneix, però, s’han d’analitzar els materials i la forma en la 

qual s’han integrat aquest tipus d’elements estructurals, ja que són zones per les quals es 

transmet la calor i, per tant, tenen certa influència en la qualitat de l’envolupant tèrmica i la 

qualificació energètica.  

La caracterització d’aquests elements es fa de forma distinta a LIDER i a CE3x, com es pot 

observar en els apartats posteriors 4.4 i 4.5. La forma de definir-los en LIDER és més acurada, 

per tant, es farà servir aquesta per la presa de dades per motius de precisió de resultats. 

Per començar, es defineixen les propietats de tots els materials i productes emprats, 

categoritzant-los en dos subgrups: opacs i semitransparents. Aquesta caracterització es fa 

mitjançant una llibreria que s’ha d’importar prèviament al programa en format “.bdc”.  

Dins de la categoria de materials opacs es troben els següents materials:  

 Aïllants: poliestirè expandit EPS, llana mineral, perlita expandida, XPS expandit... 

 Bituminosos: asfalt i betum. 

 Cambres d’aire: horitzontals, verticals, ventilades, lleugerament ventilades o sense 

ventilar.  

 Cautxús: butadiè, butil, cautxú cel·lular, cautxú natural, neoprè, polisulfur... 

 Ceràmics: rajoles ceràmiques, gres, teules d’argila, teules de porcellana... 

 Arrebossats: arrebossats de guix. 

 Materials d’obra: bloc de morter, blocs de formigó, maons...  

 Forjats reticulars o unidireccionals: amb entrebigats, sense entrebigats, ceràmics, de 

formigó... 

 Lloses alveolars: amb capa de compressió, sense, de formigó... 

 Fustes: de diferents densitats, suros, taulers contraxapats, taulers de fibres... 

 Metalls: acer, acer inoxidable., alumini, aliatges, bronze, coure, crom, estany, ferro, 

fundació de ferro, llautó, níquel, plom, titani i zinc. 

 Petris i terres: grava, sorra, marbre, argila, calcària, roca, sílex, terra vegetal de 

diferents densitats... 

 Plàstics: acrílics, PVC, poliacetat, poliamida, poliestirè, polietilè, policarbonat, resines.. 

 Segellant: PVC, plastificants, espumes, silicones, poliuretà... 

 Tèxtils: Moquetes, capa de feltre i capa de llana. 

 Guix: de diferents densitats i dureses.  
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Tots aquests materials i productes s'han definit amb les propietats: gruix "d" (en m), 

conductivitat tèrmica "λ" (en w/m·k), densitat "ρ" (en kg/m3), calor específica "Cp" (en J/kg·K), 

resistència tèrmica "R" (en m2·K/w) i factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua "µ" 

(paràmetre adimensional). Sent les propietats bàsiques el gruix i la conductivitat tèrmica, ja 

que aquestes determinaran la quantitat de pèrdues. I la densitat i la calor específica pel que 

respecta a la inèrcia tèrmica, és a dir, la capacitat d'un material a "emmagatzemar energia de 

forma transitòria. 

Un cop el software compta amb els materials, es creen els tancaments i particions, que es 

generen per capes de diferents materials. 

 Murs de façana que separen l’interior de l’edifici amb l’exterior o el terreny. 

 Mitjaneres que separen l’interior de dos edificis contigus. No hi ha cap en l’edifici. 

 Cobertes que separen l’interior de l’edifici amb l’exterior. Acostumen a ser planes, com 

en el nostre cas, o inclinades. 

 Envans, particions interiors que separen els diferents locals dins de l’edifici.  

 Forjats (elements horitzontals) que separen les diferents plantes de l’edifici i el terreny. 

 

Amb les diferents capes, el programa calcula automàticament els valors de transmitància 

tèrmica [W/m2·K] del tancament / partició, sent U_M la transmitància tèrmica actuant com a 

mur, U_C la transmitància tèrmica actuant com a coberta i U_S la transmitància tèrmica 

actuant com a sòl. 

A continuació s’especificaran les característiques concretes de tots els tancaments i particions 

emprats en la definició de l’edifici, que han sigut proporcionades per la constructora (CORP 

promotores) i els diferents industrials encarregats de la construcció. 

Es compta amb envans d’obra enguixats amb maó perforat de gruix 130mm ½ peu 40-60 G, 

de densitat 1140 kg/ m3 , calor específica 1000 J/kg·K, factor de resistència a la difusió de vapor 

d’aigua 10 (adimensional) i resistència tèrmica 0,18 m·K/W. Arrebossats amb una capa de 

guix d’aproximadament 10mm. El valor de la transmitància tèrmica especifica per a murs que 

calcula LIDER amb les dades introduïdes és U_M = 2,5 W/m2K. 

Respecte als murs, l’industrial no ha proporcionat els detalls concrets, però si de les planxes 

d’aïllant emprades en l’interior, sent aquestes de Poliestirè Expandit EPS, del proveïdor Knauf 

Industries model Knauf therm Th39 SE* de gruix 70mm, densitat 35 kg/ m3, calor específic 

1000 J/kg·K conductivitat tèrmica 0,039 W/m·K factor de resistència a la difusió del vapor 

d’aigua 150 (adimensional).  

Per defecte, les capes restants de mur exterior i interior es pressuposen les següents: una 

* :  S’adjunta la fitxa tècnica del fabricant [17] a l’annex apartat 4.2.2. 
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Fig. 4.18. Característiques capes envans 

capa de maó massís ½ peu 40-50 G de gruix 115mm (façana d’obra vista), morter, envà de 

maó buit de gruix 40mm i un arrebossat de guix 10mm. El valor de la transmitància tèrmica 

especifica per a murs que calcula LIDER amb les dades introduïdes és U_M = 0,47 W/m2K  

per a murs en contacte amb terreny i U_M = 0,45 W/m2K per a murs en contacte exterior. 

Com s’ha especificat anteriorment, la coberta de l’edifici és plana, el material principal 

d’aquesta són peces d’entrebigat de formigó alleugerat de 350mm de “canto” amb una 

densitat de 1035 kg/ m3, calor específica 1000 J/kg·K, factor de resistència a la difusió de 

vapor d’aigua 8 (adimensional) i resistència tèrmica 0,29 m2K/W. A més, el segon element 

bàsic emprat es una capa d’aïllant de llana de roca Rockwool hardrock 391 [18] especial per 

a cobertes de 140mm de gruix, densitat de la capa superior 230 kg/ m3 , densitat de la capa 

inferior 150 kg/ m3 , conductivitat tèrmica 0,039 W/m·K i resistència tèrmica 3,55 W/m·K. La 

resta de materials són arrebossats de guix, morter i formigó afegits de forma específica, 

definits per defecte. El valor de la transmitància tèrmica especifica per a cobertes que calcula 

LIDER amb les dades introduïdes és U_C = 0,24 W/m2K. 

Per últim, en la construcció dels forjats interiors i exteriors s’han utilitzat les mateixes planxes 

d’aïllant que als murs exteriors i interiors, Knauf therm Th39 SE. 

En el cas dels forjats interiors amb un gruix de 40mm, conjuntament amb les altres capes per 

defecte: capa ceràmica, bloc ceràmic amb morter convencional i arrebossat de guix, en forjats 

interiors. El valor de la transmitància tèrmica especifica per a sòls (tancaments horitzontals) 

que calcula LIDER amb les dades introduïdes és U_S = 0,63 W/m2K. 

En el cas dels forjats en contacte amb el terreny amb un grui de 50mm, conjuntament amb les 

altres capes per defecte: capa ceràmica, cap de morter de ciment convencional, formigó armat 

i blocs de terra comprimida. El valor de la transmitància tèrmica especifica per a sòls 

(tancaments horitzontals) que calcula LIDER amb les dades introduïdes és U_S = 0,59 

W/m2K. 

A continuació s’adjunten les imatges de les definicions dels diferents tancaments al Software: 
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Fig. 4.19. Característiques murs exteriors. 

Fig. 4.20.  Característiques murs interiors. 

Fig. 4.21. Característiques coberta plana 

Fig. 4.22. Característiques forjats interiors. 

Fig. 4.23. Característiques forjat exterior. 
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 Reducció del soroll exterior. 

 Control i regulació del pas de llum. 

 La instal·lació es senzilla. 

 Eviten la condensació en els vidres. 

 Període d’amortització de la inversió curt. 

 Reducció de les emissions de CO2. 

 Amplia adaptabilitat, segons necessitats de 

la zona, dimensions i tractaments extra.  

4.2.3. Caracterització Finestres 

Les finestres de l’edifici s’han dividit en dos grups principals. Per una banda les “Finestres 

tipus 1” que corresponen principalment a les finestres de les habitacions i les cuines, i els 

“Grans finestrals” que corresponen a les finestres panoràmiques de les sales d’estar, aquestes 

són de grans dimensions i permeten l’accés a les terrasses. 

Aquestes finestres s’han de definir a la base de dades de tancaments i particions, en l’apartat 

de semitransparents → forats i lluernes → vidres. La base de dades de LIDER inclou les 

propietats tèrmiques dels principals tipus de vidres seguint una certa nomenclatura segons: 

posició del vidre (vertical / horitzontal), tipus de vidre (monolític / monolític laminar / doble vidre 

/ doble vidre baix emissiu de 0,1 a 0,2 / doble vidre baix emissiu de 0,03 a 0,1 / doble vidre 

baix emissiu inferior a 0,03), composició (diferents tipus de gruixos de fulla, cambra d’aire i 

tractaments especials).  

Tenint en compte que l’any de 

construcció de l’edifici va ser  2011, 

la indústria del vidre estava prou 

avançada i existien alternatives als 

vidres monolítics (convencionals) per 

tal de reduir considerablement les 

pèrdues tèrmiques en aquest tipus 

d’elements.  

En concret, es van utilitzar finestres 

amb tecnologia AislaGlas® 2010. 

Aquests tipus de vidres amb doble 

acristalament està format per dos 

vidres separats entre si per una 

cambra d’aire i un perfil separador el  

qual absorbeix la humitat de l’aire de 

la cambra i evita les pèrdues per aquest pont tèrmic. A més de proporcionar un aïllament 

tèrmic considerablement superior al dels vidres monolítics convencionals, de forma directa o 

indirecta: 

 

 

      Fig.  4.24. Tecnologia vidres AislaGlas® 
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Per distingir de forma quantitativa la capacitat aïllant de les finestres s’utilitza el coeficient de 

transferència tèrmica U, que comptabilitza el flux de calor que travessa 1m2 de vidre per una 

diferència de temperatura de 1ºC entre l’exterior i l’interior. Interessa, per tant, que aquest 

valor sigui el menor possible. Generalment, els vidres convencionals monolítics amb una única 

capa de vidre tenen un coeficient U superior als 5 W/ m2K, mentre que en els vidres dobles 

amb cambra d’aire i perfil separador pot arribar a ser inferior a 2 W/ m2K. 

L’emissivitat dels vidres també s’ha de tenir en compte, a menys emissivitat, millor capacitat 

aïllant. Aquesta es quantifica mitjançant ϵ (adimensional). 

El gruix de les fulles, i en particular de la cambra d’aire, també són molt importants. En general, 

a més gruix de la cambra millor aïllament, però apareix un valor límit en el qual l’aire de la 

cambra tindria pèrdues per convecció interna, fet que no interessa. 

En el cas concret de la construcció de l’edifici que s’està certificant, es va optar per incloure 

un tractament addicional per proporcionar un aïllament acústic extra a l’interior dels habitatges. 

Aquesta capacitat extra s’aconsegueix afegint un laminatge de butiral de polivinil (PVB) de 0,1 

mm de gruix que és capaç de proporcionar un bon aïllament acústic aprofitant la pèrdua 

d’energia de les ones de so en la refracció d’aquestes al passar d’un medi a un altre on la 

velocitat de propagació és inferior. 

Per últim, s’ha de tenir en compte que les finestres s’incorporen a les façanes o envans 

mitjançant el seu marc, sent aquest un punt crític per on hi haurà certes pèrdues d’energia. 

Principalment interessa analitzar les dimensions d’aquests, el percentatge del forat cobert pel 

marc, i el material de construcció; sent preferibles els marcs de PVC, fusta o metàl·lics amb 

ruptura de pont tèrmic.  

La composició específica dels vidres instal·lats és, doncs: 

 Finestres tipus 1: posició vertical, vidre doble baix emissiu 0,1 <  ϵ < 0,2 i composició 

fulla exterior de 4mm, cambra d’aire de 12mm i fulla interior laminar de 8mm amb 

laminatge PVB acústic de 0,1mm. (Nomenclatura LIDER: HOR_DB1_4-12-44,1a) 

 

 Grans finestrals: posició horitzontal, vidre doble baix emissiu 0,1 <  ϵ < 0,2 i composició 

fulla exterior de 4mm, cambra d’aire de 15mm i fulla interior laminar de 8mm amb 

laminatge PVB acústic de 0,1mm. (Nomenclatura LIDER: VER_DB1_4-15-44,1a) 

El material dels marcs és en ambdós casos PVC, la posició és vertical i horitzontal 

respectivament i compta amb dues cambres. Addicionalment, el software requereix del 

percentatge del forat cobert pel marc de la finestra. Per calcular-ho de forma aproximada, 
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s’han realitzat els següents càlculs: 

Finestres tipus 1: 

 

Existeixen dos models de finestres tipus 1, un de 100 x 140 cm i un altre de 100 x 190 cm. 

À𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑜𝑟𝑎𝑡 = 100 · 140 = 14000 𝑐𝑚   

À𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑑𝑟𝑒 =  80 ·  120 = 9600 𝑐𝑚   

À𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑟𝑐 = 14000 −  9600 𝑐𝑚  

𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑔𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡 𝑚𝑎𝑟𝑐 = 9600 · 100 / 14000 =  𝟑𝟏, 𝟒 % 

 

À𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑜𝑟𝑎𝑡 = 100 · 190 = 19000 𝑐𝑚   

À𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑑𝑟𝑒 =  80 ·  170 = 13600 𝑐𝑚   

À𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑟𝑐 = 19000 −  13600 =  5400 𝑐𝑚  

𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑔𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡 𝑚𝑎𝑟𝑐 =  5400 · 100 / 14000 =  𝟐𝟖, 𝟒𝟐 % 

Al ser tan similars en les dues dimensions de finestra tipus 1, el percentatge de superfície 

coberta pel marc es considerarà el mateix: 30 % . 

Grans finestrals: 

 

À𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑜𝑟𝑎𝑡 =  210 ·  240 = 50400 𝑐𝑚   

À𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑑𝑟𝑒 =  200 ·  226 = 45200 𝑐𝑚   

À𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑟𝑐 =  50400 −  45200 = 5200 𝑐𝑚  

𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑔𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡 𝑚𝑎𝑟𝑐 = 5200 · 100 / 50400 =  𝟏𝟎, 𝟑 % 
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Els factors restants per acabar de definir els lluernaris són: 

 Increment de la transmitància per intercalaris i caixes de persianes integrades: per 

defecte 10%. Aquest factor quantifica l’augment de la transmitància a conseqüència 

de disposar de persianes a les finestres. 
 

 Permeabilitat de l’aire. Aquesta dada està definida al codi tècnic com la propietat d’una 

superfície a deixar passar l’aire quan es troba sotmesa a certa diferència de pressions 

entre l’interior i l’exterior d’aquesta. A més cabal d’aire que es deixa passar, menys 

confort tèrmic i per tant menys eficiència energètica. Les unitats d’aquest factor són 

m3/h m2 amb una diferència de pressions de 100 Pa.  

 

Actualment en el DB HE 2019 secció H1 [19] s’especifica un valor límit de 9 m3/h m2 

a 100 Pa, com es pot observar en la Fig. 4.26. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El fabricant de les finestres de l’edifici no ha proporcionat aquests valors en concret i per 

manca d’instrumentació necessària per realitzar aquest tipus de probes s’ha aproximat aquest 

valor segons l’especificat al codi tècnic de 2013 (dos anys posteriors a la construcció de 

l’edifici), el qual limitava aquesta permeabilitat a 27 m3/h m2 a 100 Pa per zones amb clima C). 

 

 Transmitància total d’energia solar del vidre amb dispositius d’ombra mòbils activats. 

Aquest estarà influenciat, en gran mesura, pel tipus i efectivitat dels elements de 

protecció solars dels que es disposi (persianes, tendals, cortines, lames, etc.).  

En el “Documento de Apoyo” DA DB-HE / 1 [20] s’especifica com aproximar aquests 

valors distingint entre diferents tipus de vidre i dispositius de protecció; veure Fig. 4.27. 

Fig.  4.26. Valors límit permeabilitat del aire de forats a l’envolupant térmica. 
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Fig.  4.27. Transmitància total energia solar de forats per diferents dispositius d’ombra mòbil. DA DB HE 2020. 

En CTE DB secció HE1 [19] es defineix pont tèrmic com aquella zona de 

l’envolupant tèrmica de l’edifici en la que s’evidencia una variació de la 

uniformitat de la construcció, ja sigui per un canvi en el gruix del tancament 

o dels materials empleats, per la penetració completa o parcial d’elements 

constructius amb diferent conductivitat, o per la diferència entre l’àrea 

externa i interna del tancament; que comporten una minoració de la 

resistència tèrmica respecte a la resta del tancament. 

      Fig.  4.28. Ponts tèrmics finestres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’ha pres com a valor de transmitància total g_gl,sh,wi = 0,23. Ja que tant les finestres tipus 

1 com els grans finestrals disposen de vidres dobles baix emissius. Respecte als dispositius 

de protecció, totes les finestres de l’edifici disposen de persianes. Els tendals (de color negre) 

eren una opció a l’hora de fer la compra dels habitatges, per tant alguns veïns van decidir no 

afegir-los. Tanmateix, les grans terrasses característiques d’aquest edifici en concret 

proporcionen una protecció similar a la dels tendals.  

4.2.4. Ponts tèrmics  
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Es calculen automàticament les longituds dels diferents tipus de pont tèrmic mitjançant les 

dades de la modelització geomètrica tridimensional de l’edifici, realitzada amb anterioritat. La 

transmitància tèrmica lineal de cada tipus de pont tèrmic s’escollirà per defecte per a cada 

tipus de forjat. 

S’obtenen d’aquesta forma els següents resultats: 

 Fronts de forjat en les façanes: Longitud total 171,60 m, transmitància tèrmica: 0,97 

W/mK. Comprovació: 21,45 ∗ 4 (𝑐𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡𝑠)  ∗  2 (𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑖 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎) = 171,6 m. 

 Coberta plana: Longitud total: 164,05 m, transmitància tèrmica: 0,96 W/mK. 

 Cantonades exteriors: Longitud total 40,20 m, transmitància tèrmica: 0,11 W/mK. 

 “Alfeizar” (parts horitzontals dels murs referits a la zona interior de les finestres): 

Longitud total 202,15 m, transmitància tèrmica: 0,44 W/mK. 

 “Dinteles/Capialzados” (parts horitzontals dels murs referides a la zona superior de les 

finestres) : Longitud total 202,15 m, transmitància tèrmica: 0,82 W/mK. 

 “Jambas” (parts dels murs referides a les zones verticals de les finestres): Longitud 

total 247,20 m, transmitància tèrmica: 0,53 W/mK. 
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4.3. Sistemes i instal·lacions 

Un cop s’ha estudiat l’envolupant tèrmica de l’edifici, en poques paraules, es coneix la facilitat 

que té l’edifici per perdre energia. Ara bé, necessitem saber de quina manera es genera 

aquesta energia per acabar de definir l’impacte mediambiental d’aquest.  

L’institut per la diversificació i estalvi de l’energia (IDAE), conjuntament amb l’institut nacional 

d’estadística (INE) han estat recollint dades des de 2010 sobre el consum per usos i energies 

del sector residencial en format full de càlcul [21]. Les dades de consum d’energia estan 

classificades per anys, usos i font energètica. S’expressen en “ktep”, kilo-tonelada equivalent 

de petroli. En unitats més comunes: 

1𝑀𝑊ℎ = 10 · 36𝑊 · 1𝑠 = 36 · 10 J = 36 · 10  / 4,18 10  𝑘𝑐𝑎𝑙 = 86124 𝑘𝑐𝑎𝑙 

𝟏 𝑴𝑾𝒉 =  861244 𝑘𝑐𝑎𝑙 ·  1𝑘𝑔 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙𝑖  / 10000 𝑘𝑐𝑎𝑙 = 86,12 𝑘𝑔 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙𝑖 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟖𝟔 𝒌𝒕𝒆𝒑 

 

 

Aquesta informació ens permet afirmar que la despesa principal de consum energètic del 

sector residencial a Espanya és deguda a la calefacció dels espais habitables, seguit dels 

aparells il·luminació i electrodomèstics, instal·lacions d’ACS, aparells de cuina i refrigeració. 

      Fig.  4.29. Consum d’energia  del sector residencial total a Espanya a l’any 2018 per usos i fonts d’energia. 



Sistema de micro-cogeneració per a la millora de l’eficiència energètica d’un edifici d’habitatges Pàg. 49 

 

 220-240V 8,7 A 

 50/60 HZ 

 0,8 MPa 

 Eficiència d’escalfament > 90% 

 

Tanmateix, s’ha de tenir en compte que el Software HULC és una eina unificada integrada per 

dos programes diferents (LIDER-CALENER) que acaben treballant de forma conjunta per dur 

a terme la corresponent certificació energètica.  

Per una part, LIDER recull totes les dades de l’edificació per verificar el compliment de DB-

HE1, és a dir les limitacions de la demanda energètica de l’edifici. Per altra banda, CALENER 

VYP (viviendas y pequeño terciario) s’encarrega de la certificació energètica en si, basant-se 

en els sistemes d’ACS, calefacció i refrigeració.  

És important mencionar, per tant, que l’abast d’aquesta certificació no tindrà en compte els 

consums energètics relacionats  la il·luminació i electrodomèstics, encara que com s’ha vist 

sigui el segon ús principal de l’energia utilitzada en l’àmbit domèstic. D’altra banda, s’ha de 

considerar que al ser un edifici relativament nou, tots els electrodomèstics i sistemes 

d’il·luminació instal·lats van ser d’alta eficiència energètica. A més, avui en dia els fabricants 

es veuen obligats a tenir cura de l’eficiència energètica dels seus productes amb noves 

mesures polítiques com per exemple el nou etiquetat energètic d’electrodomèstics [22] que 

ha entrat en vigor aquest 1 de març de 2021, la qual deixa espai a nous desenvolupaments 

tecnològics per les noves classes més eficients (A i B). 

4.3.1. Sistemes d’obtenció ACS 

El sistema principal d’obtenció d’aigua calenta sanitària a l’edifici és per mitjà d’un dispositiu 

escalfador elèctric (o termo elèctric) a cada pis. Aquests dispositius són compactes i eficients, 

i proporcionen un molt alt rendiment si es comparen amb els tradicionals escalfadors d’aigua 

per gas. 

El funcionament es basa en un dipòsit d’aigua amb una capacitat d’entre 20 i 200 litres que 

disposa d’una (o dues) resistències elèctriques al seu interior. Aquesta resistència s’encén o 

s’apaga en funció de la temperatura de l’aigua del dipòsit i es controla mitjançant un termòstat.   

 En concret, la constructora va instal·lar els següents termos elèctrics:TMS808M Savoid 80L.  

Aquests dos models tenen les mateixes característiques tècniques: 

 Classificació energètica lletra C. 

 Grau de protecció IPX4. 

 Potencia elèctrica 2000W.  

 Rang temperatures consigna 40 -75 ºC. 

 

 

      Fig.  4.30. Escalfador elèctricTMS808M 
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Un dels paràmetres que exigeix CALENER VYP per tal d’avaluar l’eficiència d’aquest tipus 

d’equips és el coeficient de pèrdues UA. Aquest coeficient és el valor amb el qual es determina 

les pèrdues de calor produïdes a través de la superfície del dipòsit del termo elèctric. 

El fabricant d’aquest aparell ha proporcionat el valor de dispersió tèrmica a 65ºC en 24h de 

1,29 KWh/24h, per tant:  

𝑃è𝑟𝑑𝑢𝑒𝑠[𝑘𝑊ℎ/24ℎ] = 𝑈𝐴 · ∆𝑇 · 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠; 

𝑈𝐴 = 1,29[𝑘𝑊ℎ/24ℎ]/(65 − 𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡)[º𝐶] · 24[ℎ] 

𝑆𝑢𝑝𝑜𝑠𝑎𝑛𝑡 𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡 = 20º𝐶      𝑼𝑨 = 1,1944 · 10  𝑘𝑊/º𝐶 = 𝟏, 𝟏𝟗𝟒 𝑾/º𝑪 * 

 

Per últim, s’ha de calcular  la demanda d’ACS diària de l’edifici. Utilitzant el document bàsic 

per l’estalvi energètic DB-HE [19] per realitzar el càlcul, com es pot observar en la Fig. 4.31. 

 

 

Com que l’edifici consta de 8 pisos de dues habitacions, 16 pisos de tres habitacions i 16 pisos 

de quatre habitacions; aplicant el factor corrector de centralització: 

𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐴𝐶𝑆 𝑑𝑖à𝑟𝑖𝑎 = [28 𝑙/𝑝𝑒𝑟𝑠. 𝑑𝑖𝑎 ·  3 𝑝𝑒𝑟𝑠./𝑝𝑖𝑠 ·  8 𝑝𝑖𝑠𝑜𝑠 +  28 𝑙/𝑝𝑒𝑟𝑠. 𝑑𝑖𝑎 ·  4 𝑝𝑒𝑟𝑠./

𝑝𝑖𝑠 ·  16 𝑝𝑖𝑠𝑜𝑠 + 28 𝑙/𝑝𝑒𝑟𝑠. 𝑑𝑖𝑎 ·  3 𝑝𝑒𝑟𝑠./𝑝𝑖𝑠 ·  16 𝑝𝑖𝑠𝑜𝑠] · 0,85 = 𝟑𝟒𝟓𝟏 𝒍/𝒅𝒊𝒂  

                                  Fig.  4.31. Demanda de refèrencia establerta a DB-HE . 

* :  Com es veurà a l’apartat 4.4.3. aquest valor s’haurà de multiplicar per 40 per unificar les pèrdues 

en un únic equip de producció d’ACS. 
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4.3.2. Sistemes de climatització 

El següent apartat tracta sobre els sistemes de climatització dels pisos de l’edifici. Tots ells 

compten amb un sistema de climatització centralitzat, també anomenat aire condicionat per 

conductes, és a dir, que tots els locals de cada pis compten amb conducte d’entrada i de 

sortida per proporcionar aire calent o fred, controlant així la temperatura desitjada des d’un 

únic dispositiu de control (termòstat) ubicat a la sala d’estar dels habitatges. 

Aquest tipus de sistemes compta amb un equip per cada pis situat a la coberta de l’edifici, és 

a dir, un total de 40 equips. A més d’una sèrie de conductes que distribueixen l’aire calent o 

fred per les habitacions dels corresponents pisos. Un dels inconvenients que presenta aquest 

tipus de sistema en concret és que ens obliga a escollir una única temperatura per tot 

l’habitatge, sense poder distingir per habitacions. Per altra banda, són sistemes molt discrets, 

ja que la instal·lació queda totalment integrada a l’habitatge sense comprometre l’estètica del 

pis, a més, els sistemes centralitzats acostumen a ser més silenciosos que els aparells de 

climatització individual “Split”. 

Els pisos de quatre habitacions compten amb l’equip de climatització LG UU36W i els de tres 

i dues habitacions compten amb LG UU24W.  

A continuació es presenten les seves característiques tècniques: 

 

 

LG UU36W LGUU24W 

Capacitat nominal mode refrigeració 10 kW 6,8 kW 

Capacitat nominal mode calefacció 11,2 kW 7,5 kW 

Consum nominal mode refrigeració 3,21 kW 2,07 kW 

Consum nominal mode calefacció 3,51 kW 2,34 kW 

SEER (Ratio eficiència energètica estacional - Fred) 5,11 6,1 

SCOP (Coeficient d’eficiència energètica – Calor) 3,81 3,9 

 

 

Fig.  4.32. Especificacions tècniques equips de climatització individual LG UU36W i UU24W. 
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Fig.  4.34. Reixes dels conductes d’aire. 

A més a més, CALENER VYP requereix la capacitat sensible de refrigeració nominal, la qual 

es defineix com la capacitat sensible màxima en mode fred en condicions nominals que l’equip 

és capaç de subministrar. Aquesta es pot aproximar com un 75% de la capacitat total de 

refrigeració nominal. 

 Per últim, el caudal d’impulsió nominal, que serà bastant elevat a causa del fet que es tracta 

d’equips amb diversos conductes. La impulsió és de 58 m3/min = 3480 m3/h per LG UU36W i 

de 50 m3/min = 3000 m3/h per LG UU24W. 

Per concloure, s’adjunten imatges dels equips a coberta, el dispositiu control i els conductes 

d’entrada i sortida d’aire d’una habitació en les figures 4.33, 4.34 i 4.35 respectivament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3. Sistemes d’aprofitament d’energia renovable 

Com ja s’ha especificat a l’apartat “4.Eficiència Energètica” d’aquest projecte, el 17 de març 

de 2006 va entrar en vigor el CTE 2006 [12], el qual va suposar un gran canvi respecte a les 

normatives que regulen l’edificació al nostre país.  

Una de les exigències més emfatitzades fou la preocupació pel medi ambient mitjançant 

l’aplicació de mesures com les que es van presentar a la secció HE 4: contribució solar mínima 

d’aigua calenta sanitària.  

Fig.  4.33. Equips a coberta. Fig.  4.35. Dispositiu de control, termòstat. 
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Fig.  4.36. Contribució solar mínima estipulada a DB HE4 CTE 2006. 

La caracterització i quantificació d’aquestes exigències (a l’any de construcció de l’edifici) van 

ser les següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta contribució és la fracció entre els valors anuals de l’energia solar aportada exigida i 

la demanda energètica anual, obtinguts a partir dels valors mensuals. Estan classificats per 

zona climàtica, tipus d’equips d’escalfament i demanda total mitjana d’ACS diària (calculada 

a l’apartat “4.3.1. Sistemes d’obtenció d’ACS”) a una temperatura de referència de 60 ºC. El 

cas general aplica per fonts energètiques de reforç que utilitzen propà, gas natural, gasoli, 

etc., és a dir per edificis on s’instal·lin calderes convencionals. El cas Efecte Joule aplica per 

fonts energètiques de reforç per mitjà d’electricitat, com en el cas que s’està avaluant, on 

s’utilitzen escalfadors elèctrics. 

De les taules de la Fig 4.36. s’extrau la conclusió que per l’edifici que s’està certificant s’havia 

d’instal·lar algun sistema d’escalfament d’ACS renovable que produís com a mínim el 69% de 

la demanda total d’ACS. I així es va fer, mitjançant una sèrie de panells solars tèrmics ubicats 

a la coberta i una xarxa de 40 dipòsits acumuladors, un a cada habitatge.  

Existeixen diverses configuracions possibles per tal d’aprofitar i distribuir aquesta l’energia 

tèrmica recollida als panells solars. Una de les metodologies que s’utilitzen per a validar el 

compliment de la normativa un cop s’ha realitzat el disseny de la instal·lació és l’eina CHEQ4 
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[16], desenvolupada per IDAE i ASIT per tal de facilitar les exigències estipulades a HE4. En 

el cas concret de l’edifici que s’està estudiant es va optar per una instal·lació per consum 

múltiple amb acumulació distribuïda; el qual significa que l’intercanviador de calor està integrat 

als acumuladors (també anomenats interacumuladors) amb vàlvules termostàtiques i els 

corresponents termos elèctrics com a sistemes de reforç connectats en sèrie i al costat de 

l’acumulador. En concret, els equips instal·lats van ser: 

 Acumulador amb serpentí Green Heiss  ISSWT 120 pels pisos de dues i tres habitacions. 

 Acumulador amb serpentí Green Heiss ISSWT 160 pels pisos de quatre habitacions. 

Les característiques tècniques dels dos aparells són les següents: 

 

 

 

 

(A l’Annex secció 4.3.3 s’adjunta l’esquema del circuit hidràulic de l’interacumulador.) 

Pel que respecta als captadors, com ja s’ha especificat, es van instal·lar panells solars a la 

coberta. En concret 14 panells de 2,93 m2 cadascun, model ADISOL BLUE 2.90 A [23] , amb 

característiques tècniques especificades també a l’annex secció 4.3.3.  

 
ISSWT 120 

ISSWT 
160 

Capacitat nominal (litres) 120 160 

Superfície intercanvi (m2) 1,15 1,2 

Pressió màxima escalfador (bar) 10 10 

Pressió màxima intercanviador (bar) 16 16 

Temperatura màx. acumulació (ºC) 95 95 

Temperatura màx. aigua primari (ºC) 110 110 

Capacitat volumètrica primari (m3/h) 2 2 

Potència intercanviada ΔT 35 ºC (kW) 32 32 

Capacitat en continu ΔT 35 ºC (l/h) 780 780 

  Fig.  4.38. Interacumulador        Fig.  4.37. Especificacions tècniques equips acumuladors Green Heiss 
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Desgraciadament, tot aquest sistema està inactiu actualment. Els acumuladors es van retirar 

de tots els pisos, i els panells solars continuen a la coberta, però es podria dir que com a pur 

element decoratiu. Aquest fet s’analitzarà en detall en seccions posteriors, però, de forma breu 

es deu al nul manteniment que es va proporcionar des de la comunitat de veïns de l’edifici.  

Anys després de la construcció de l’edifici i de la posada en marxa d’aquesta instal·lació van 

començar a aparèixer avaries tant als equips acumuladors / intercanviadors com a la xarxa 

de distribució, com a les vàlvules termostàtiques. Degut a l’escàs manteniment que es va 

proporcionar durant els primers anys d’activitat. Fins al punt que el cost de reparació superava, 

segons els mateixos veïns, el cost d’obtenció d’ACS durant molts anys mitjançant únicament 

la instal·lació de reforç (els escalfadors elèctric). És a dir el cost extra d’electricitat que 

suposava inhabilitar el sistema d’aprofitament tèrmic era inferior als costos d’amortització de 

les reparacions d’equips i xarxa. 

Personalment no estic d’acord amb la mesura adoptada ni amb els càlculs de rendibilitat a 

llarg termini que es van realitzar, tenint en compte també la falta de consciència mediambiental 

que va demostrar la gran majoria de propietaris. Legalment, aquesta mesura tampoc va ser 

apropiada, ja que com s’estipula a HE-4 [5] secció 5, el sistema ha de trobar-se operatiu durant 

tota la vida útil de l’edifici, a més de documentar qualsevol intervenció realitzada en aquest 

tipus instal·lacions d’aprofitament d’energia procedent de fonts renovables. 

 

Fig.  4.39. Captadors – Panells solars tèrmics a coberta . 
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4.4. Introducció de dades, modelització i simulació a HULC 

Un cop s’han recollit totes les dades necessàries per verificar que s’estan complint les 

exigències descrites al CTE i obtenir el certificat d’eficiència energètica, és hora d’introduir-es 

al software HULC per tal de comprovar que l’edificació és apta i obtenir informació sobre: 

consum d’energia, emissions de diòxid de carboni globals i per categories, demanda 

energètica, etc.  

Es generaran automàticament l’informe de certificació energètica en format PDF i una sèrie 

d’arxius de resultats amb d’informació en format xml/txt per poder analitzar-la posteriorment 

amb programes de visualització complementaris com per exemple “Visol”. Aquests 

programaris faciliten la tasca de comprovar resultats, informació sobre pèrdues i demanda per 

hores, en definitiva, permetrà extreure conclusions de forma molt més interactiva, facilitant la 

tasca d’incorporar mesures de millora a l’edifici. 

En el nostre cas específic, en tractar-se d’un edifici existent en el qual s’estudiarà la viabilitat 

d’implantació d’una millora en concret (micro-cogeneració), només ens interessarà la part de  

certificació energètica; els arquitectes i constructors encarregats de l’edificació ja van treballar 

seguint les exigències del codi tècnic i per tant tota aquesta tasca no és rellevant en aquest 

cas. 

4.4.1. Dades generals 

Per començar, es requereixen una sèrie de dades generals sobre l’edificació i intencions del 

projecte que ja s’han anat especificant en l’apartat 4 d’aquest treball, entre elles:  

 Nom del projecte.  

 Ús de l’edifici (Habitatges unifamiliars, bloc d’habitatges, oficines, hospitals, etc.) 

 Superfície construïda, superfície construïda a coberta, altura total, plantes sota nivell 

de terra, plantes sobre nivell de terra. 

 Localització concreta de l’edificació. 

 Any de construcció, normativa d’edificació vigent, normativa d’instal·lacions tèrmiques 

vigent. 

 Referència catastral. 

 Plànol de situació i imatge de l’edifici. 

 Definició del cas: Edifici nou, ampliació, reforma o canvi d’ús. 

 Altitud i dades climàtiques. 

 Tipus d’edifici: Unifamiliar, habitatges en bloc, petit/mitjà/gran terciari. 



Sistema de micro-cogeneració per a la millora de l’eficiència energètica d’un edifici d’habitatges Pàg. 57 

 

 Número d’habitatges (en aquest apartat no s’han de comptabilitzar els habitatges que 

s’inclouen a plantes que formen part d’un multiplicador, com es veurà en la secció 

4.4.2.). 

 Ventilació de l’edifici: caudal en l/s i permeabilitat en ren/h (normalment se suposarà 

per defecte). 

 Valors per defecte dels espais habitables. 

 Factors de pas d’energia final. Aquests factors permeten calcular les relacions entre 

energia final i emissions de C02,  energia primària renovable / no renovable i energia 

primària total; classificats per tipus de combustible. Aquests factors es troben publicats 

a la Reglamentació d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE). Tot i això, HULC 

proporciona directament aquests valors i són modificats a cada actualització de les 

versions. 

 Producció d’Energia. En cas que l’edifici compti amb sistemes de producció d’energia 

elèctrica per mitjà de fonts renovables. En el cas que s’està estudiant, no existeixen 

sistemes d’aquest tipus instal·lats actualment per tant es deixarà buit. 

 Opcions generals de l’edifici. Període d’aplicació dels elements d’ombra als forats, 

ventilació nocturna a l’estiu i sistemes de substitució disponibles (si s’escull que el 

programa creï certs equips ficticis per tal de compensar un mal disseny dels equips de 

refrigeració i/o calefacció). 

Totes aquestes dades per l’edifici que s’està certificant ja han estat especificades anteriorment 

i s’inclouen a l’Annex secció 4.4. De la mateixa forma que s’inclourà la introducció de dades 

de la definició geomètrica, constructiva i operacional, i definició d’instal·lacions 

4.4.2. Definició geomètrica, constructiva i operacional 

En aquest punt s’han de realitzar una modelització tridimensional de l’edifici. És probablement 

la part més tediosa i complicada, tenint en compte que es tracta d’una edificació amb vuit 

plantes d’habitatges, tres de pàrquings i un local.  

Per començar s’ha d’especificar una base de dades de materials i tancaments que el 

programari aprofitarà per realitzar els càlculs corresponents un cop s’hagi definit tota la 

geometria de l’edifici. Es parteix d’una base de dades genèrica que inclou tota mena de 

materials emprats en el sector de la construcció i s’ajusta mitjançant les dades reals de l’edifici, 

normalment proporcionades pel constructor; totes les dades concretes es troben recollides les 

seccions: “4.2.2. Caracterització murs, cobertes i envans”; “4.2.3. Caracterització finestres”;  

“4.2.4. Ponts tèrmics”.  

El següent pas és definir un espai de treball amb les mesures d’amplada (eix x), llargada (eix 

y) i cota (eix z) que ens permetin treballar de forma còmoda, especificar diferents paràmetres 

relacionats amb les esferes d’interacció i definir l’orientació de l’edifici; concretament la 
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4. Definir les particions horitzontals/sòls mitjançant 

l’eina “Crear forjats automàtics”. 

5. Aixecar automàticament els tancaments i 

particions interiors verticals fins a la següent planta 

mitjançant l’eina “Crear murs”. 

6. Crear els corresponents forats, principalment 

finestres, fent ús de l’eina “Crear forats”. 

7. En cas que ens trobem a l’última planta de 

l’edifici, s’haurà de generar la coberta mitjançant 

l’eina “Crear forjats” o “Crear tancament singular” 

en cas que es tracti d’una coberta inclinada. 

 

desviació de l’eix “y” amb el punt cardinal “Nord” mitjançant l’angle alpha, en el nostre cas 

concret 25º. Tanmateix, s’ha d’especificar els tancaments i particions interiors predeterminats 

que el programa construirà de forma automàtica un cop es vagin definint les plantes; encara 

que després s’hauran de modificar aquells que no coincideixin amb la predeterminació 

escollida. 

Una vegada s’han definit tota aquesta sèrie de paràmetres inicials es comença amb el modelat 

tridimensional que es realitza successivament planta per planta i baix a dalt procedint de la 

següent forma:  

1. Carregar plànols de la planta en format .dxf mitjançant l’eina “Gestió de plànols” o 

introduint manualment les esferes d’interacció correctament.  

2. Crear la planta mitjançant l’eina “Crear planta” tot especificant la relació amb les 

plantes anteriors. 

3. Definir els diferents espais dins de la planta mitjançant les eines “Crear espai” , “Dividir 

espais“, “Tipus d’espais” i “Línies Auxiliars 2D”. L’operació tipus d’espais és d’especial 

importància, ja que de cara a CTE s’apliquen diferents normatives pel que respecta a 

espais habitables i habitables no condicionats (zones comunes).  

En la Fig. 4.40. es pot observar un croquis sobre la distribució d’espais de les 8 plantes 

d’habitatges, on s’han marcat les 3 zones de les plantes que corresponen a les zones 

comunes i per tant es classifiquen com a no habitables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  4.40. Croquis distribució de les plantes de l’edifici 
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En el cas que existeixin plantes idèntiques una a sobre de l’altra, es pot utilitzar l’eina 

“Multiplicador” per tal d’agilitzar el procés de modelatge. S’ha de tenir en compte, però, que 

les plantes amb forjats especials, com per exemple la planta baixa o l’àtic, no es poden 

incloure en el multiplicador. Per últim, els habitatges d’aquestes plantes s’hauran d’eliminar 

de la comptabilització total de nombre d’habitatges a l’apartat de dades generals. En aquest 

cas en concret el bloc consta de 40 habitatges, però només apareixen 3 plantes a la 

modelització tridimensional, ja que les altres 5 s’han creat mitjançant multiplicadors i el 

programa no les dibuixa per tal d’estalviar recursos computacionals; per tant, el nombre 

d’habitatges que apareixerà a l’apartat de dades serà de 15 (3 plantes x 5 habitatges per 

planta). De la mateixa forma, el cabal de ventilació s’ha d’ajustar per a un total de 15 habitatges 

en comptes de 40. 

Un cop finalitzat aquest procés de modelització de l’edifici només falta incloure els elements 

d’ombra propis de l’edifici. En el cas específic d’aquest edifici s’afegiran les ombres que 

proporcionen cadascuna de les terrasses de l’edifici, ja que suposen un element de protecció 

contra la radiació molt rellevant. Tot seguit, també s’han d’afegir els grans obstacles externs 

a l’edificació que generin ombres sobre l’edifici, en aquest cas, altres edificis, mitjançant l’eina 

“Crear ombres”. A continuació es presenten els resultats de la modelització tridimensional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  4.41. Vista aèria de la modelització completa de l’edifici i les ombres 
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Fig.  4.42. Vista planta de la modelització completa de l’edifici i les ombres 

Fig.  4.43. Vista lateral de la modelització completa de l’edifici i les ombres 
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4.4.3. Definició de sistemes i càlcul de consums, VYP. 

Fins a aquest punt s’ha estat treballant amb LIDER i a partir d’ara es farà ús de l’eina 

CALENER VYP. Primerament, s’han de recollir les característiques tècniques dels següents 

equips instal·lats a l’edifici *:  

 Sistemes de calefacció. 

 Sistemes de refrigeració. 

 Sistemes d’escalfament d’ACS. 

Es precedeix de la següent manera:  

1. Establir la demanda total d’ACS de l’edifici calculada a l’apartat 4.3.1. segons els 

criteris especificats a DB HE [15]: 3451 l/dia. 
 

2. Especificar la temperatura d’utilització d’ACS. Aquest paràmetre pot variar segons la 

zona i el tipus d’instal·lació, a més a més, encara que CTE especifica una temperatura 

de 60ºC per als càlculs de la demanda, no significa que els equips treballin a aquesta 

temperatura; sobretot pel fet que a més temperatura esdevindran més pèrdues als 

equips acumuladors. Habitualment aquests equips (en ús residencial) treballen entorn 

els 50ºC. 
 

3. Especificar la temperatura d’aigua de la xarxa. Aquesta també variarà segons l’època 

de l’any i la zona climàtica. A l’Annex secció 4.4 s’adjunta una taula extreta de DB HE 

[15] on es recullen dades sobre les temperatures diàries mitges mensuals classificant 

per províncies. HULC especifica una temperatura automàticament segons la zona 

climàtica seleccionada, en aquest cas 13,78 ºC. 
 

4. Afegir els equips d’escalfament d’ACS i acumuladors i modificar els paràmetres: 

capacitat total, rendiment nominal, tipus d’energia, volum de l’acumulador, coeficient 

de pèrdues UA de l’acumulador i temperatures de consigna alta i baixa. Se simplificarà 

aquest equip mitjançant un únic equip fictici amb la potència total dels 40 termos 

elèctrics i el valor UA suma dels quaranta. 

 

5. Afegir els sistemes de climatització i calefacció. En aquest cas al tractar-se d’aparells 

multi-zona per a cada pis, com les plantes estan dividides en espais per pisos, però 

no en espais per habitacions, s’ha de modelitzar introduint un aparell uni-zona a cada 

espai habitable condicionat en comptes de multi-zona per tal d’evitar conflictes a l’hora 

de la simulació. Les especificacions tècniques, però, seran les reals recollides a 

l’apartat 4.3.2., tenint en compte que existeixen 2 tipus d’aparells instal·lats. 

* :  En el cas que s’estigués estudiant un edifici terciari també s’haurien d’incloure els tota els sistemes d’il·luminació. 
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4.4.4. Documentació, generació d’informes i resultats. 

Un cop realitzats tots aquests passos el programa ja pot realitzar la simulació i presentar el certificat 

d’eficiència energètica i una sèrie d’arxius de resultats. A continuació es presenta l’informe: 
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Per extreure encara més informació de la simulació, a continuació s’analitzaran diversos 

arxius de resultats generats automàticament per HULC. Primerament, és important definir les 

diferències entre consum i demanda. 

 La demanda energètica d’un edifici es defineix com la necessitat d’aquest per establir les 

condicions necessàries de confort i habitabilitat, és a dir, dependrà en gran mesura de la 

qualitat constructiva i d’eficiència de l’edifici, a menys pèrdues d’energia, menys demanda. 

D’altra banda el consum energètic es defineix com l’energia “real” que consumeixen les 

instal·lacions de l’edifici per cobrir la demanda, és a dir que dependrà de l’eficiència dels 

equips. 

Per tal de començar a extreure conclusions sobre la simulació, es començarà analitzant un 

dels arxius en format .csv , el qual dóna informació sobre el consum horari de les instal·lacions 

de refrigeració, calefacció i escalfament d’ACS; és a dir un total de 8760 hores en un any.  

La informació es presenta classificada per sistemes, consums (W·h/h) i potència / energia 

entregada (W/h·h). La calefacció i refrigeració, en estar separada per espais, s’haurà de sumar 

utilitzant el criteri multiplicador corresponent (P02 X 6) per tal d’obtenir la potència entregada 

global de l’edifici classificada pels tres usos principals al llarg de l’any. 

 

Fig.  4.44. Potència entregada per refrigeració total durant un any, per hores 
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Com era d’esperar, a l’hivern es consumeix calefacció i a l’estiu refrigeració. Tanmateix, per 

tal de fer un anàlisi estandarditzat s’acostuma a ordenar les demandes de més potència a 

menys per tal de distingir clarament quantes hores específiques estan en actiu els sistemes 

de refrigeració i calefacció i amb quina intensitat de càrrega ho fan. Aquesta manera de 

representar dades s’anomena corbes de demanda acumulades.  
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Fig.  4.45. Potència entregada per calefacció total durant un any, per hores 

Fig.  4.46. Corba de demanda acumulada de refrigeració 
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Gràcies a l’informe energètic i a les figures 4.44 a 4.57 es conclou: 

 Els indicadors de consum d’ACS són massa elevats, concretament de 5,3 kg CO2/m2 

any. Fet que reflecteix la retirada del sistema d’aprofitament d’energia solar tèrmica. 

Reactivar el funcionament de les plaques solars o implementar un sistema de 

cogeneració per l’escalfament d’ACS hauria de repercutir de forma molt positiva en 

l’eficiència de l’edifici. 
 

 La demanda de calefacció de l’edifici exigeix un temps de funcionament aproximat de 

les bombes de calor de 2800 hores per any. 
 

 La demanda de refrigeració de l’edifici exigeix un temps de funcionament aproximat 

dels sistemes d’aire condicionat de 600 hores per any.  

Aquestes corbes seran d’especial utilitat en les següents seccions d’aquest projecte on 

s’estudiarà la viabilitat d’implementació d’una sèrie de mòduls de micro-cogeneració. Les 

hores de funcionament dels equips de climatització actuals juguen un paper molt important a 

l’hora d’estudiar l’amortització d’aquest possible sistema de millora de l’eficiència energètica. 

Una altra eina que ens permet interpretar resultats és POST-CALENER, la qual ens presenta 

un gràfic de barres amb els consums mensuals d’energia final per calefacció, refrigeració i 

ACS en kWh/m2: 

Fig.  4.47. Corba de demanda de Calefacció 
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Per acabar, s’emprarà l’eina anomenada: “Visualizador de demandes mensuales y cargas 

puntes para la herramienta unificada Lider Calener”, la qual és d’especial utilitat per verificar 

el correcte dimensionament dels equips actuals; a més de servir com a orientació per verificar 

Fig.  4.48. Consum mensual d’energia final per calefacció, refrigeració i ACS. Unitats: kWh/m2.  Les dades de 

Refrig. Calef. i Clima no tenen en compte els multiplicadors, per tant s’han de multiplicar per 8/3. 
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que la simulació s’ha realitzat correctament, ja que els constructors d’edificis en l’actualitat 

tenen equips d’enginyers i arquitectes encarregats de dur a terme aquesta tasca durant el 

plantejament del projecte d’edificació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per elaborar aquest anàlisi s’han utilitzat les dades de l’última planta de l’edifici, ja que els 

àtics són els habitatges que pateixen els gradients de temperatura més grans del bloc.  

Com es pot apreciar en la Fig. 4.49. les càrregues puntes no superen la demanda, exceptuant 

la demanda de calefacció als mesos de desembre i gener on la demanda supera lleument la 

càrrega punta màxima. Considerant que aquesta diferència és molt baixa, es pot afirmar que, 

efectivament, la instal·lació de climatització actual està correctament dimensionada. 

Fent síntesi d’aquesta secció, les dades més rellevants d’aquests arxius de resultats i 

programes de visualització són les demandes energètiques i els consums classificats per tipus 

d´ús.  

Fig.  4.49. Càrregues i demandes de l’última planta de l’edifici 
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S’obté que la demanda tèrmica d’ACS és bastant regular durant cada mes de l’any, 

concretament la demanda anual és d’aproximadament 55000 kWh any  considerant un 

consum de 3451 l/dia a 60 ºC. Pel que respecta a la demanda tèrmica per calefacció i per 

refrigeració, s’obtenen uns valors aproximats de 90000 kWh any i 28000 kWh any. Obtenint: 

 

 Demanda total anual producció ACS: 55000 kWh any. 

 Demanda total anual de calefacció: 90000 kWh any. 

 Demanda total anual de refrigeració: 28000 kWh any. 
 

Per acabar, s important remarcar que la demanda de potència mitjana per a la producció 

d’ACS, per exemple, no serveix com base pel dimensionament dels equips; sinó que s’haurà 

de calcular la potència màxima requerida al llarg de l’any. En aquest cas la demanda pic d’ACS 

es dóna al llarg del dia 9 de gener, on la potència d’aquest dia serà 280 kWh, dividint entre el 

número d’hores del dia s’arriba a la conclusió que s’han de poder cobrir 11,67 kW de potència 

pic.  

Pels casos de calefacció i refrigeració es realitza el mateix anàlisi, on es troba un pic màxim 

de calefacció el dia 27 de desembre amb 1200 kWh, el que suposa una potència pic per  

calefacció de 50 kW, i un pic màxim de refrigeració el dia 8 d’agost amb 631 kWh que suposen 

una potència pic per refrigeració de 26,3 kW. 

En comparació amb les dades anuals, s’aprecia la forta variabilitat de demanda en quant a 

potència dels equips de refrigeració i calefacció, en comparació amb la producció d’ACS que 

es manté molt més estable durant tot l’any. 

Respecte als consums, basant-se en les dades proporcionades per PostCalener Fig. 4.48. i 

considerant una superfície total de 3680,82 m2 s’obté: 

 

 Consum total anual d’energia final per producció d’ACS: 85950 kWh any. 

 Consum total anual d’energia final per calefacció: 93740 kWh any. 

 Consum total anual d’energia final per refrigeració: 29000 kWh any. 
 

Sent més elevats que les demandes, en especial en la producció d’ACS, a causa de les 

pèrdues dels equips, les arrencades d’aquests i a la inèrcia tèrmica. És important puntualitzar 

que, com s’especifica al peu de la figura, el consum de climatització proporcionat per 

PostCalener no està contemplant els multiplicadors emprats en 5 de les plantes de l’edifici, 

per tant els resultats de refrigeració i calefacció no seran vàlids; per aproximar un consum 

correcte s’han multiplicat aquests valors per 8/3, la fracció proporcional de les plantes restants. 
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4.5. Introducció de dades, modelització i simulació a CE3x 

Com ja s’ha especificat en apartats anteriors, a continuació es farà servir l’eina CE3x per tal 

de verificar els resultats de la simulació a HULC.  

Un cop s’han recollit totes les dades de l’edifici, plànols, dimensions, propietats dels materials 

de l’envolupant, ponts tèrmics, etc; la metodologia d’introducció de dades és molt similar a 

l’emprada a HULC, a l’Annex 4.5. s’adjunten captures de pantalla de tot aquest procés. 

Després de realitzar la simulació, s’obtenen els resultats presentats a la Fig. 4.50.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a resum, els resultats de la simulació mostren indicadors molt similars als trobats en 

l’Eina Unificada Lider Calener, per tant es donen per vàlids i es continuarà treballant amb les 

dades proporcionades per aquest primer software, ja que els arxius de resultats són més 

complets. En la següent taula es comparen els resultats obtinguts pels dos programaris: 

 

 

 

 

Fig.  4.50. Qualificació energètica proporcionada per CE3x 

Fig.  4.51. Comparació resultats HULC vs CE3x 
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4.6. Demanda energètica 

Per acabar d’analitzar les característiques actuals de l’edifici, s’ha de quantificar la demanda 

energètica de l’edifici. Tenint en compte que els equips de cogeneració generen energia 

elèctrica, aquest serà un factor important a analitzar. 

Decidir la potència contractada amb la companyia de subministrament elèctric és una tasca 

necessària per a ajustar aquesta a les necessitats de cada habitatge. és ben conegut que si 

la potència contractada és massa elevada es veurà reflectit en una factura elèctrica més 

elevada, en canvi si la potència no és suficient per alimentar certs electrodomèstics funcionant 

de forma simultània, saltarà l’ICP de l’habitatge constantment.  

En la compra dels pisos a 2011, la companyia Endesa va recomanar a la comunitat de veïns 

contractar una potència de 9kW pels habitatges de tres i quatre habitacions i 5,5 kW pels 

habitatges de dues habitacions. Emperò, al cap de poc temps la majoria de veïns va decidir 

baixar la potència a 4,6 kW (3 i 4 habitacions) i 3,3 kW (2 habitacions), ja que els 

electrodomèstics tenien una bona eficiència energètica i aquests termes ja eren suficients. 

Ara bé, la càrrega total corresponent a un bloc d’edificis (domèstic) es pot aproximar mitjançant 

la suma de la càrrega corresponent al conjunt d’habitatges, dels serveis generals de l’edifici i 

dels corresponents locals comercials i garatges que formen part del mateix. Aquesta s’obté 

multiplicant la mitja aritmètica de les potències de cada habitatge pel coeficient de 

simultaneïtat indicat a [24] ITC-BT-10 secció 3.1. Tenint en compte que l’edifici té n43 = 32 

habitatges de 3 o 4 habitacions i n2 = 8 habitatges de 2 habitacions: 

4600 ∗ (𝑛43 − 21) ∗ 0,5 +  3300 ∗  (7) ∗ 0,5   = 36850 𝑊 = 36,85 𝑘𝑊  

Respecte a les zones comuns, la càrrega serà la suma prevista pels 2 ascensors, enllumenat 

de zones comuns, bomba i filtratge de la piscina, i altres serveis elèctrics. És important 

remarcar que no existeix climatització en les zones comunes. A més a més de la càrrega 

corresponent als garatges, que segons ITC-BT 3.3. que s’aproxima considerant un mínim de 

20 W per metre quadrat per a garatges amb ventilació forçada, com és el cas.  

Tanmateix, aquestes aproximacions no seran necessàries, ja que, després de contactar amb 

l’administrador de l’edifici, la potència contractada actualment està dividida en 3 termes de 

potència, tant a les zones comunes com als pàrquings: 

 

 

 

Fig.  4.52. Trams potència elèctrica contractada a pàrquings i zones comuns edifici 
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Ara bé, per la caracterització concreta del consum elèctric s’analitzaran les factures de l’any 

2020, d’un pis de 4 habitacions, d’un pis de 2 habitacions, zones comuns i pàrquings.  

 

Període Dies Potència [kW]  Energia consumida [kWh] Import total 
07/01 a 03/03 56 4,6 662 169,24 € 
03/03 a 04/05 62 4,6 821 204,25 € 
04/05 a 04/07 61 4,6 661 172,87 € 
04/07 a 03/09 61 4,6 448 132,11 € 
03/09 a 04/11 62 4,6 575 157,15 € 
04/11 a 07/01 64 4,6 928 226,20 € 

   4095 kWh 1.061,82 € 

 

 

Per tal d’extrapolar resultats al conjunt de 40 habitatges, es suposarà que els pisos de 4 i 3 

habitacions tenen el mateix consum i es multiplicarà pel número d’habitatges corresponent. 

 

 

Període Dies Potència [kW]  
Energia consumida 

[kWh] Import total 
07/01 a 03/03 56 36,85 24464 6.235,68 € 
03/03 a 04/05 62 36,85 30992 7.668,80 € 
04/05 a 04/07 61 36,85 25304 6.652,88 € 
04/07 a 03/09 61 36,85 17048 4.959,76 € 
03/09 a 04/11 62 36,85 20536 5.584,16 € 
04/11 a 07/01 64 36,85 35208 8.451,04 € 

   153552 kWh 39.552,32 € 

Període Dies Potència [kW]  Energia consumida [kWh] Import total 
07/01 a 03/03 56 3,3 410 102,50 € 
03/03 a 04/05 62 3,3 590 141,60 € 
04/05 a 04/07 61 3,3 519 140,13 € 
04/07 a 03/09 61 3,3 339 91,53 € 
03/09 a 04/11 62 3,3 267 69,42 € 
04/11 a 07/01 64 3,3 689 151,58 € 

   2814 kWh 696,76 € 

Fig.  4.53. Consum elèctric real habitatge de 4 habitacions 

Fig.  4.55. Consum elèctric total extrapolat a tots els habitatges  

Fig.  4.54. Consum elèctric real habitatge de 2 habitacions 
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Fig.  4.56. Consum elèctric zones comuns de l’edifici  

Fig.  4.57. Consum elèctric zona pàrquings de l’edifici  

Les factures del consum elèctric comunitari es gestionen de forma mensual, a diferència de 

les factures dels pisos. S’administra mitjançant l’empresa “Gestió veïnal”, l’empresa 

comercialitzadora és “Watium” i l’empresa distribuïdora és “Fecsa Endesa”. 

 

 

 

 

Període Dies Potència [kW]  Energia consumida [kWh] Import total 
Gener 31 7 / 11,7 / 20,785  2145,7 417,80 € 
Febrer 29 7 / 11,7 / 20,785  1967,7 345,70 € 
Març 31 7 / 11,7 / 20,785  1241,4 245,90 € 
Abril 30 7 / 11,7 / 20,785  1665,7 289,70 € 
Maig 31 7 / 11,7 / 20,785  1478,8 290,70 € 
Juny 30 7 / 11,7 / 20,785  1454,7 286,70 € 
Juliol 31 7 / 11,7 / 20,785  1245,7 244,40 € 
Agost 31 7 / 11,7 / 20,785  986,7 194,30 € 

Setembre 30 7 / 11,7 / 20,785  2174,8 428,50 € 
Octubre 31 7 / 11,7 / 20,785  2334,3 458,90 € 

Novembre  30 7 / 11,7 / 20,785  2885 569,00 € 
Desembre 31 7 / 11,7 / 20,785  2656,4 522,30 € 

   22236,9 kWh 4.293,90 € 

Període Dies Potència [kW]  Energia consumida [kWh] Import total  
Gener 31 6,5 / 6,5 / 15 779,4 171,30 € 
Febrer 29 6,5 / 6,5 / 15 582,5 134,20 € 
Març 31 6,5 / 6,5 / 15 993,4 223,70 € 
Abril 30 6,5 / 6,5 / 15 616,5 145,70 € 
Maig 31 6,5 / 6,5 / 15 448,1 103,40 € 
Juny 30 6,5 / 6,5 / 15 778,5 175,36 € 
Juliol 31 6,5 / 6,5 / 15 1155 265,40 € 
Agost 31 6,5 / 6,5 / 15 989,1 222,40 € 

Setembre 30 6,5 / 6,5 / 15 912,3 205,50 € 
Octubre 31 6,5 / 6,5 / 15 665,7 149,40 € 

Novembre  30 6,5 / 6,5 / 15 844,3 190,28 € 
Desembre 31 6,5 / 6,5 / 15 879 197,80 € 

   9643,8 kWh 2.184,44 € 
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Fig.  4.58. Consum elèctric total edifici  

Període Dies 
Energia consumida 

[kWh] 
Potència Mitjana 

mensual [kW] Import total 
Gener i Febrer 56 36439,3 27,11 7.304,68 € 

Març i Abril 62 42009 28,23 8.573,80 € 
Maig i Juny 61 35964,1 24,57 7.509,04 € 

Juliol i Agost 61 27924,5 19,07 5.886,26 € 
Setembre i Octubre 62 33123,1 22,26 6.826,46 € 

Novembre i Decembre 64 48972,7 31,88 9.930,42 € 

  224432,7 kWh  46.030,66 € 

 

 

En definitiva, l’any 2020 a l’edifici es va consumir un total de 224432,7 kWh d’energia elèctrica 

per un import de 46.030,66 €. Obtenint un preu brut de l’electricitat de 0,2051 €/kWh. 

Aquestes dades s’utilitzaran com a referència per realitzar l’anàlisi econòmic de les 

instal·lacions de micro-cogeneració que es proposaran a continuació , analitzant els estalvis 

en energia consumida, les variacions en l’import total de l’energia comprada a la xarxa i els 

estalvis d’emissions de CO2. 
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5 . Implementació sistema de micro-cogeneració 

Com s’ha especificat a l’apartat d’objectius, la següent part del treball estudiarà la viabilitat / 

no viabilitat d’implementar un sistema de cogeneració a petita escala que canviï la dinàmica 

d’instal·lacions actuals a l’edifici (escalfament d’ACS, calefacció, refrigeració i/o producció 

d’energia elèctrica) incrementant així l’eficiència energètica de l’edifici mitjançant un projecte 

que sigui econòmicament rendible a llarg termini.  

5.1. Viabilitat de la instal·lació mitjançant dades de demanda 

Segons la fundació FENERCOM a la seva guia de la cogeneració [25] existeixen dos factors 

principals perquè una instal·lació de micro-cogeneració sigui rendible amb un període de 

retorn de la inversió baix.  

Respecte al primer factor a tenir en compte, a més diferència entre el preu de l’electricitat 

respecte al preu del combustible, més probabilitats d’amortitzar l’equip. Més concretament la 

viabilitat del projecte comença a ser real a partir del ratio preu del combustible vs preu energia 

elèctrica 1:3. Aquests càlculs es realitzaran amb dades de potència neta consumida, sense 

tenir en compte els impostos aplicats, cost de les xarxes, etc. només el cost de producció de 

l’energia. 

S’ha de tenir en compte que actualment el preu de l’electricitat per kWh té associada certa 

variabilitat, que depèn de la localització, empresa distribuïdora, potència contractada, fins i tot 

del tipus de contracte (existeixen contactes on el preu kWh canvia segons l’hora del dia).  

Per tal d’avaluar el cost real del subministrament elèctric, en la Fig 5.2. s’analitzaran 6 factures 

recents d’un habitatge de 4 habitacions de l’edifici, amb una potència contractada de 4,6 kW; 

sent la comercialitzadora “Endesa Energia S.A.U” i la distribuïdora “Distribución Redes 

Digitales”. El cost elèctric, per tant, s’aproximarà a 0,159 €/kWh “net” sense tenir en compte 

el cost per potència contractada ni els impostos a aplicar. 

Respecte al preu del gas natural, actualment no existeix cap habitatge que en consumeixi. 

Per tal d’analitzar el cost d’aquest, s’han consultat les tarifes de les principals companyies i  

acostuma a trobar-se entre els 0,054€/kWh i 0,062 €/kWh. 

Com ja s’ha especificat, el ratio entre el preu del combustible i el preu electricitat hauria de ser 

inferior a 0,33 per tal que el projecte sigui viable, amb les dades actuals mitjanes: 
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  Preu kWh 

Gas natural 0,058 €/kWh 

Electricitat 0,159 €/kWh 

 

 

El que suposa un ratio de 0,364 que es troba 

molt proper a l’objectiu 1:3 = 0,33. 

Per tant, es pot afirmar que actualment els preus 

de mercat indiquen una alta probabilitat de 

succés en l’amortització de la instal·lació abans 

que acabi el seu cicle de vida útil.  

Fig.  5.1. Preus estimats per GN i electricitat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecte al segon factor a tenir en compte, s’ha d’analitzar el nombre total d’hores de 

funcionament que tindrà l’equip per any.  Segons institucions com Acogen, Fenercom e IDAE, 

una instal·lació de micro-cogeneració té probabilitats de ser econòmicament viable a partir de 

les 4000 hores de servei a l’any.  

Com s’ha vist en la Figura 4.47: ”Corba de demanda de calefacció de l’edifici”, la demanda de 

calefacció anual no arriba a les 3000 hores, fet que fa improbable la viabilitat econòmica del 

projecte. 

Les expectatives en aquest punt del treball semblen al límit de la rendibilitat econòmica, però 

no s’ha de realitzar un correcte dimensionament i escollir els equips de forma adequada per 

tal d’acabar obtenint conclusions més profundes.  

A més, s’ha de tenir en compte que una instal·lació de trigeneració a petita escala també faria 

possible cobrir part de la demanda de refrigeració, fet que no s’està tenint en compte en la 

corba de demanda tèrmica. Tanmateix, el consum d’ACS es manté bastant estable durant tot 

l’any com es pot observar en la Figura 4.48: “Consum mensual d’energia final per calefacció, 

refrigeració i ACS.” fet que beneficia i allarga la vida útil de la instal·lació. 

 

Període Cost €/kWh potència 

consumida 

07/01/2020 a 03/03/2020 0,158456 

03/03/2020 a 04/05/2020 0,158316 

04/05/2020 a 04/07/2020 0,158313 

04/07/2020 a 03/09/2020 0,158276 

03/09/2020 a 04/11/2020 0,158276 

04/11/2020 a 07/01/2021  0,158284 

Fig.  5.2. Preus reals del kWh d’un pis de l’edifici. 
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5.2. Disseny, dimensionament i anàlisi econòmic 

Per tal d’escollir correctament el tipus d’instal·lació i dimensionament d’aquesta, es 

proposaran una sèrie d’alternatives comunament emprades per l’aprofitament de la calor 

generada a la micro-cogeneració.  

Convé remarcar que, és tan important la tasca de selecció d’un equip apropiat com la selecció 

del mètode d’aprofitament tèrmic que es farà servir. Com ja s’ha comentat amb anterioritat, 

els equips de cogeneració a escala domèstica es dimensionen tenint en compte la demanda 

d’ACS que es vol cobrir; en aquest aspecte poden donar-se dues situacions: 

 Instal·lació que permeti cobrir totalment la demanda d’ACS sense cap mena de suport. 

Situació automàticament descartada després d’haver analitzat la corba de demanda 

tèrmica en la secció 4.4.4. 

 Instal·lació per cobrir la demanda base d’ACS mantenint els escalfadors elèctrics 

actuals com equips de suport pels pics de demanda als mesos més freds. 

Respecte a la climatització, es poden donar diverses situacions*: 

 Instal·lació sense aprofitament de calor per a calefacció ni refrigeració. 

 Instal·lació amb cobertura total de la demanda de calefacció de l’edifici. 

 Instal·lació amb cobertura base de la demanda de calefacció de l’edifici, mantenint els 

equips de climatització individual actuals com a suport. 

 Instal·lació amb cobertura total de la demanda de refrigeració de l’edifici. 

 Instal·lació amb cobertura base de la demanda de refrigeració de l’edifici, mantenint 

els equips de climatització individual actuals com a suport. 

És cert que a més cobertura (ACS, calefacció i/o refrigeració), més eficiència energètica, però 

també s’ha de tenir una perspectiva econòmica; tenint en compte que afegir tota una nova 

infraestructura de calefacció o refrigeració per aprofitar l’energia tèrmica produïda a la micro-

cogeneració pot resultar molt car. 

A continuació es presenta una configuració típica per un habitatge unifamiliar Fig 5.3. En 

aquest cas ens trobem amb una instal·lació relativament senzilla, amb aprofitament de la calor 

per l’escalfament d’ACS i calefacció per radiadors.  

*: Les instal·lacions poden tenir cobertures de calefacció i refrigeració totals o parcials a l’hora, es poden 

complementar conjuntament amb l’escalfament d’ACS. 
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Com es pot apreciar, el sistema inclou un acumulador i un dipòsit d’inèrcia. Aquest últim equip 

és essencial, ja que, realitza la funció d’estabilitzar la demanda tèrmica a les capacitats de la 

instal·lació; és a dir, evita que el motor estigui constantment en cicles d’encès i apagat. 

A diferència de l’habitatge de la Fig. 5.3, el bloc d’edificis ha de comptar amb una instal·lació 

molt més complexa per tal d’abastir als 40 pisos que el conformen; a més a més, s’han 

d’estudiar les diferents alternatives de climatització per aprofitament de la calor generada al 

mòdul de micro-cogeneració. Com s’ha vist en la secció 4.3.2, els equips de climatització 

actuals són aparells d’aire condicionat per conductes, que funcionen amb compressors, 

evaporadors, condensadors, etc. S’han de buscar alternatives que permetin refrigerar o 

Fig.  5.3. Instal·lació de micro-cogeneració habitatge unifamiliar. (Font: https://ovacen.com) 
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escalfar aprofitant l’aigua calenta, com per exemple: 

 Radiadors per aigua. Són els sistemes de calefacció per antonomàsia, encara que 

cada cop aniran desapareixent perquè existeixen alternatives molt més eficients. El 

seu funcionament es basa en fer circular un flux aigua calenta entre 60ºC i 70ºC per 

un tub de coure que fa la funció d’intercanviador, escalfant la superfície metàl·lica del 

radiador i generant certa potència tèrmica que s’allibera a l’habitació. 

 

 Terra radiant. És un sistema de calefacció (i en alguns casos refrigeració) basats en 

fer circular aigua calenta o freda per una xarxa de tubs de plàstic instal·lats al sòl i 

recoberts per una capa de morter. L’ús més estès d’aquesta tecnologia és per 

calefacció i els avantatges que presenta són una alta eficiència i baix consum, gràcies 

al fet que les temperatures a les quals circula l’aigua calenta acostumen a estar entre 

30ºC i 40ºC, molt inferiors als altres sistemes de calefacció per aigua. 

Per altra banda, presenta un inconvenient principal i és el cost de la instal·lació, 

sobretot en pisos ja construïts on s’hauria de fer una reforma important. 

 

 Ventilo-convectors / fancoil. Són equips de climatització que utilitzen aigua com a 

element refrigerant. Aquestes unitats reben aigua calenta (35 ºC-50 ºC) o freda (7 ºC-

12  ºC) provinents d’una instal·lació externa que es fa circular per un serpentí que 

actuarà com intercanviador. El ventilador impulsa aire i el fa passar pel serpentí on 

circula l’aigua, produint-se en aquest punt la transferència de calor.  

La tecnologia econòmicament més prometedora tenint en compte que l’edifici ja està construït, 

i per tant s’hauria de fer una reforma general per tal d’implementar algun d’aquests són els 

ventilo-convectors.  

Un altre aspecte a considerar en una instal·lació global centralitzada amb un únic dipòsit 

acumulador de grans dimensions que proporcionarà ACS per conductes a tots els habitatges, 

és el fet de la repartició dels consums. Per una banda existeix l’opció de comptar amb 

comptadors individuals de consum a cada habitatge, per altra banda existeix la possibilitat de 

repartir a parts iguals el consum de mòdul de micro-cogeneració. Per tal de simplificar el 

sistema se suposarà la segona alternativa. 

A continuació, amb tota la informació recollida, s’estudiaran dues propostes d’instal·lació. 

5.2.1. Primera proposta: Micro-cogeneració amb cobertura base d’ACS  

Aquesta primera proposta planteja un sistema de micro-cogeneració que sigui capaç de cobrir 

totalment la demanda base d’ACS de forma centralitzada treballant en paral·lel amb una 

caldera convencional a gas natural, tot mantenint els equips individuals (termo elèctric) de 
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cada habitatge per assegurar el subministrament en pics puntuals de demanda tèrmica. 

Basant-se en els resultats de la secció 4.4.4.: demanda ACS: 55000 kWh any a una potència 

mitjana aproximada de 7 kW. I demanda elèctrica 224432,7 kWh any a una potència 

aproximada de 36,85 kW. 

L’equip escollit en aquest cas és l’equip micro-cogenerador a gas AISIN MCHP, que funciona 

mitjançant un motor Toyota sincronitzat a un generador que és capaç de subministrar fins a 

6kW de potència elèctrica i recuperar la calor dissipat pel motor amb una potència tèrmica de 

fins a 11,7kW. Aparentment, es pot cobrir la demanda d’ACS de forma completa, però en 

aquests casos els fabricants recomanen afegir un sistema de suport en standby que s’activi 

en els pics de demanda treballant en paral·lel amb el motor, per exemple una caldera. A més 

a més dels termos elèctrics ja existents a tots els habitatges, ja que, no suposen cap cost extra 

el fet de mantenir-los. 

L’eficiència global de l’equip és del 85%, concretament 56,2% d’eficiència elèctrica i 28,8 % 

d’eficiència tèrmica, com es pot observar a la Fig 5.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fitxa tècnica de l’equip s’ha adjuntat a l’Annex Secció 5.4, així com el seu esquema de 

funcionament general i el gràfic de ratio capacitat / eficiència. 

Fent treballar l’equip un total de 5000 hores l’any, s’aconsegueix cobrir el 100% de la demanda 

de producció d’ACS, concretament  58500 kWth. La generació elèctrica permetrà cobrir 30000 

Fig.  5.4. Eficiència global, tèrmica i elèctrica de AISIN MCHP Toyota 
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kWeh anuals, és a dir un 16% del consum total, corresponent a les zones comuns i pàrquings. 

En sèrie amb l’equip ASIN, s’instal·larà un sistema acumulador d’inèrcia que permetrà allargar 

les hores de funcionament del motor al màxim, emmagatzemant aigua calenta en els períodes 

de menys demanda. A la secció 4.2. de la guia [25] s’indica com dimensionar correctament 

aquests dispositius: 

 

 

 

𝑉 ,  =   ∗ 

 ∗ ∆  
      on  

 

 

 

Per especificar el temps de funcionament del mòdul que ha de poder ser emmagatzemat al 

dipòsit,  s’han revisat les dades de demanda horària de producció d’ACS, el dia crític amb 

més potència pic/dia és el 14 de gener on la demanda és de 42,863 kWh de potència tèrmica, 

que es poden cobrir amb 4 hores de funcionament del motor d’11,7 kW. 

Els càlculs indiquen un volum de 2012,4 L; per la qual cosa es triarà el dipòsit acumulador 

d’inèrcia Cordivari CB1200ACPW03RFP amb una capacitat de 2000 L d’acumulació i un cabal 

màxim d’ACS en continu de 6,8 L/min. S’adjunta fitxa tècnica a l’Annex secció 5.4.  

Per últim, la caldera de gas de condensació que s’instal·larà com a suport serà l’equip Junkers 

Cerapur Confort 25/30, amb una potència tèrmica de 30 kW amb un caudal de 17,2 l/min i una 

eficiència tèrmica del 94%. 

Tanmateix, un cop definits tots els equips de la instal·lació, existeixen una sèrie de normatives 

establertes per real decret per qualsevol instal·lació de cogeneració que són d’obligat 

compliment. Entre elles, la més significativa és el rendiment elèctric equivalent, REE, establert 

a RD 413/2014 [26] on s’especifica un mínim de 45% al tractar-se d’una instal·lació basada 

en un motor tèrmic a gas natural amb una potència inferior a 1MW.  Aquest paràmetre es 

calcula amb dades anuals mitjançant la següent expressió: 

 

 

𝑉 ,   : Volum mínim de l’acumulador en L. 

𝑄  : Potència tèrmica del mòdul de micro-cogeneració       

en kW. 11,7 kW.  

t : Temps de funcionament del mòdul que ha de poder ser 

emmagatzemat en h. 4 hores.   

C: Capacitat específica de l’aigua. 1/860 kWh/LK. 

∆𝜃: Dispersió de la calor al mòdul de micro-cogeneració. 20 K. 
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E: Energia elèctrica generada mesurada en borns de 

l’alternador. 

F: Consum de combustible total. 

H: Producció de calor / energia tèrmica útil. 

REfH: Valor de referència del rendiment per la producció 

separada de calor establerta a l’annex II de la Decisió 

de la Comissió 2015/2402 [29]. 

C: Capacitat específica de l’aigua. 1/860 kWh/LK. 

Valor que es troba dins del marge mínim establert. 

𝑅𝐸𝐸 =  
  

       on 

 

 

 

 

𝐸 = 5000 ℎ/𝑎𝑛𝑦 ∗  6 𝑘𝑊𝑒 =  30000 𝑘𝑊𝑒ℎ/𝑎𝑛𝑦  

𝐹 =  5000 ℎ/𝑎𝑛𝑦  ∗  
(  ,  ) 

,
= 104117,6 𝑘𝑊/𝑎𝑛𝑦  

𝐻 = 5000 ℎ/𝑎𝑛𝑦  ∗  11,7 𝑘𝑊𝑡 =  58500 𝑘𝑊𝑡/𝑎𝑛𝑦 

𝑅𝐸𝑓𝐻 = 0,92 (per instal·lacions a partir de 2016 amb combustible Gas Natural, GLP o GNL). 

𝑅𝐸𝐸 =  
30000

104117,6 −  
58500

0,92

=  𝟕𝟎, 𝟓 % 

Existeixen més normatives relacionades amb la venda d’excedent elèctric a la xarxa, però, en 

el cas particular d’aquest projecte la potència elèctrica és reduïda i mai suficient per generar 

excedents.  

A continuació s’elaborarà l’anàlisi econòmic i l’anàlisi de l’estalvi en emissions d’aquesta 

primera proposta. Es presenta un primer pressupost de la instal·lació completa: 

 

Concepte Import 
Equip MCHP AISIN Toyota 19.730,00 € 
Acumulador Cordivari CB1200ACPW03RFP 2.933,00 € 
Caldera gas Junkers Cerapur Confort 25/30  2.230,00 € 
Instal·lació equips + escapament de fums 4.500,00 € 
Reforma xarxa hidràulica centralitzada 15.500,00 € 
Instal·lació comptadors de consum 3.300,00 € 

 48.193,00 € 

  

Fig.  5.5. Inversió inicial primera proposta 
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Pel que fa al manteniment de l’equip, el fabricant assegura 40000 hores de funcionament sota 

manteniment mínim. Tanmateix, aquest manteniment mínim suposa un cost de 0,016 €/kWth. 

 El cost de manteniment suposa: 5000 ℎ/𝑎𝑛𝑦 ∗  11,7 𝑘𝑊𝑒ℎ ∗  0,016 €/𝑘𝑊𝑒ℎ =  936 €/𝑎𝑛𝑦. 

A partir de les 40000 hores de funcionament s’haurà de realitzar un manteniment i una revisió 

del motor molt més exhaustiva, possiblement substituint les parts crítiques del motor, el cost 

s’aproximarà a 0,032 €/kWeh és a dir 1872€/any. 

Suposant un funcionament de la caldera de suport de 1500 h/any a causa de les possibles 

pèrdues dels acumuladors, pics de demanda inesperats, entre d’altres. i el cost net total de 

combustible gas natural calculat en la secció 5.1. s’obté: 

5000 ℎ/𝑎𝑛𝑦 ·
(6𝑘𝑊𝑒 + 11,7𝑘𝑊𝑡)

0,85
 · 0,058 €/𝑘𝑊ℎ · 1,15 + 1500 ·

30 𝑘𝑊𝑡

0,94
· 0,058 €/𝑘𝑊ℎ = 

                                                                                                                                         10137,7  €/𝑎𝑛𝑦 

Costos totals durant els primers 8 anys: 11073,7 €/any.  

Costos totals a partir del 8è any: 12009,7 €/any. 

A continuació es calculen els estalvis d’energia elèctrica anuals gràcies a la implementació: 

L’estalvi elèctric suposa l’energia elèctrica generada pel mòdul de micro-cogeneració 

considerant el cost elèctric net calculat a la secció 5.1: 

5000 ℎ/𝑎𝑛𝑦 ∗  6 𝑘𝑊𝑒 ∗  0,159 €/𝑘𝑊ℎ =  4770 €/𝑎𝑛𝑦. 

L’estalvi tèrmic / elèctric suposa el consum elèctric estalviat gràcies al fet que el mòdul AISIN 

està cobrint la totalitat de la producció d’ACS. Per tant serà el consum que presenten els 

termos elèctrics actualment per any considerant el cost elèctric net calculat a l’apartat 5.1:  

85950 𝑘𝑊ℎ/𝑎𝑛𝑦 ∗  0,159 €/𝑘𝑊 =  13670 €/𝑎𝑛𝑦. 

Fent un estalvi anual total de 18440  €/any. 

De forma global, doncs, el flux de tresoreria total anual representa:  

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖𝑠 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔è𝑡𝑖𝑐𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑠 −  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑠 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 = 

 7366,3 €/𝑎𝑛𝑦  𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑠 8 𝑎𝑛𝑦𝑠   𝑖   6430,3 €/𝑎𝑛𝑦 𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟 𝑑𝑒𝑙 8è 𝑎𝑛𝑦  

Per tal de poder analitzar la viabilitat econòmica d’aquesta proposta s’avaluarà la rendibilitat 
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Io: Inversió inicial en €. 

Ft: Flux de caixa futur. Diferència entre estalvi i cost. 

K: Tipus d’interès mínim esperat. 

n: Total anys projecte.          t:  Any del rendiment. 

a 15 anys de la inversió, cicle de vida aproximat de l’equip. Aquest anàlisi es realitzarà per 

mitjà dels indicadors financers: VAN (Valor Actual Net)  i TIR (Tasa Interna de Retorn). 

Per una banda, el càlcul del VAN és un mètode de valoració d’inversions que es defineix com 

la diferència entre el valor actualitzat anualment de guanys, en aquest cas estalvis, i dels 

costos anuals generats per la inversió. Per tant, una inversió serà econòmicament viable quan 

VAN<0. El càlcul es realitza mitjançant la següent expressió: 

 

 

 

 

 

 

El tipus d’interès mínim esperat depèn de molts factors, amb una visió optimista aquest tipus 

d’instal·lacions acostuma a estar al voltant del 10%, per tant s’utilitzarà aquest valor. S’ha de 

puntualitzar, però, la gran influència del preu de l’electricitat pel que respecta a la viabilitat 

d’aquesta inversió. Un bon indicador és l’índex de preus de consum (IPC), tanmateix, amb un 

horitzó de 15 anys és difícil preveure tendències de mercat respecte a preus d’electricitat i gas 

natural, per la qual cosa no es tindrà en compte pel càlcul d’aquests paràmetres. 

Per altra banda, el TIR és un altre mètode de valoració d’inversions que es defineix com el 

tipus d’actualització pel qual el VAN és nul; per tant mesura el percentatge de benefici (+) o 

pèrdua (-) que tindrà la inversió per les quantitats no retirades del projecte, en aquest cas tota 

la instal·lació. 

El projecte serà rendible quan el TIR sigui superior al tipus d’interès mínim esperat i la forma 

de calcular-lo és igualant el VAN a zero i aïllant “k” que en aquest cas s’anomenarà TIR. 

A continuació es mostren els càlculs d’aquests paràmetres: 

 

Any 2021 2022 2023 2024 
Ingresos (en concepte d'estalvi)   14.071,55 € 14.071,55 € 14.071,55 € 
Costos (en concepte de mnt. i combustible)   8.369,90 € 8.369,90 € 8.369,90 € 
Flux de caixa  -48.193,00 € 7.366,30 € 7.366,30 € 7.366,30 € 
Flux de caixa actualitzat   6.696,64 € 6.087,85 € 5.534,41 € 
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  𝑉𝐴𝑁 =  3.733,85 € 

𝑇𝐼𝑅 = 0,1027 

 

 

Any 2025 2026 2027 2028 
Ingresos (en concepte d'estalvi) 14.071,55 € 14.071,55 € 14.071,55 € 14.071,55 € 
Costos (en concepte de mnt. i combustible) 8.369,90 € 8.369,90 € 8.369,90 € 8.369,90 € 
Flux de caixa  7.366,30 € 7.366,30 € 7.366,30 € 7.366,30 € 
Flux de caixa actualitzat 5.031,28 € 4.573,89 € 4.158,08 € 3.780,08 € 

 

Any 2029 2030 2031 2032 
Ingresos (en concepte d'estalvi) 14.071,55 € 14.071,55 € 14.071,55 € 14.071,55 € 
Costos (en concepte de mnt. i combustible) 9.329,98 € 9.329,98 € 9.329,98 € 9.329,98 € 
Flux de caixa  6.430,30 € 6.430,30 € 6.430,30 € 6.430,30 € 
Flux de caixa actualitzat 2.999,78 € 2.727,08 € 2.479,16 € 2.253,78 € 

 

 

 

 

Com a conclusió, amb un VAN tan petit en comparació amb la inversió inicial i un TIR tan 

proper a la taxa d’interès, es pot afirmar que la instal·lació no serà econòmicament rendible. 

A més a més, el període de retorn de la inversió serà d’aproximadament 7 anys, fet que 

confirma la no viabilitat purament econòmica d’aquesta alternativa . D’altra banda, tot i no ser 

rendible des d’un punt de vista monetari, ja que el benefici seria menyspreable, la inversió no 

generaria pèrdues econòmiques; fet que justificaria la inversió en cas que l’objectiu principal 

de la instal·lació fos exclusivament mediambiental. 

Per quantificar aquest impacte, es farà un anàlisi de la reducció total d’emissions gràcies a la 

instal·lació de micro-cogeneració proposada. Prenent com a referència els factors de pas 

d’emissió de CO2 proporcionats per IDAE [29] es realitza el següent balanç on es presenten 

els consums d’electricitat i gas natural en cada cas: 

 

 kWh Electricitat kWh Gas natural Emissions kg CO2 
Sistemes actuals 224432,7 kWh 0 74062,8 kg 
Instal·lació proposta 1  131242,4 kWh 104117,6 kWh 69547,6 kg  

 

Any 2033 2034 2035 
Ingresos (en concepte d'estalvi) 14.071,55 € 14.071,55 € 14.071,55 € 
Costos (en concepte de mnt. i combustible) 9.329,98 € 9.329,98 € 9.329,98 € 
Flux de caixa  6.430,30 € 6.430,30 € 6.430,30 € 
Flux de caixa actualitzat 2.048,89 € 1.862,63 1.693,30 € 

Fig.  5.7. Balanç reducció d’emissions primera proposta 

Fig.  5.6. Càlcul VAN i TIR primera proposta 
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Per una banda, actualment la generació d’energia elèctrica a escala nacional equival a unes 

emissions de 0,33 kg CO2 /kWh d’energia final i pel cas del combustible Gas Natural de 0,252 

CO2 /kWh d’energia final. Per altra banda, com s’ha especificat en l’apartat 4.6., l’edifici va 

presentar consum total elèctric l’any 2020 de 224432,7 kWh un consum nul de gas natural, ja 

que cap equip funciona mitjançant aquest combustible. Fent servir el factor de pas s’obtenen 

unes emissions de 74062,8 kg  CO2. Utilitzant la mateixa operativa considerant la nova 

instal·lació, s’han de dividir els kWh elèctrics (que seran la diferència entre el consum total 

elèctric i la generació del mòdul AISIN) i els kWh de combustible que consumirà el mòdul, que 

resulten 131242,4 kWh d’electricitat i 104117,6 kWh de gas natural.  

Per tant, la instal·lació plantejada en aquesta secció suposaria un estalvi en emissions de 

4515,2 kg de CO2 , és a dir un 6,1 % menys d’emissions contaminants respecte als sistemes 

actuals; una reducció bastant baixa respecte al que era d’esperar, sobretot tenint en compte 

la nul·la viabilitat econòmica del projecte.  

Es pot afirmar que existiria un augment en l’eficiència energètica de l’edifici, però no suficient 

per justificar l’elevat cost de la inversió actualment. Per tant, es proposarà una altra alternativa 

que tindrà com a objectiu cobrir més part de la demanda total mitjançant un motor més potent. 

 

5.2.2. Segona proposta: Micro-trigeneració amb cobertura base d’ACS, calefacció 

i refrigeració. 

Aquesta segona proposta planteja un sistema de micro-trigeneració que sigui capaç de cobrir 

part de la demanda base d’ACS sense necessitat d’instal·lar cap caldera de suport. Això si, 

de la mateixa forma que a la mateixa proposta, tot i haver centralitzat el sistema d’ACS es 

mantindran els termos elèctrics actuals de cada habitatge, ja que seran necessaris per tal de 

cobrir els pics de demanda tèrmica als mesos més freds i més calorosos de l’any. A més, es 

substituirà tota la instal·lació actual de climatització per un sistema alternatiu capaç d’aprofitar 

part de l’ACS proporcionada pel mòdul de cogeneració mitjançant un sistema de refrigeració 

per absorció.  

Basant-se en els resultats de la secció 4.4.4., s’ha de cobrir una demanda ACS de 55000 kWh 

any a una potència mitjana aproximada de 7 kW. Demanda calefacció de  90000 kWh any a 

una potència aproximada mitja de 10,2 kW. Demanda refrigeració de 28000 kWh a una 

potència aproximada mitja de 3kW. Demanda elèctrica 185433 kWh any, amb una potència 

total de 36,85 kW. El que representa una demanda tèrmica total per a producció d’ACS, 

calefacció i refrigeració  de 173000 kWh any. 



Sistema de micro-cogeneració per a la millora de l’eficiència energètica d’un edifici d’habitatges Pàg. 87 

 

Fig.  5.8. Mòdul Altare Smartblock 7.5 

L’equip escollit en aquest cas és el mòdul de micro-

cogeneració Altare Smartblock 7.5, el qual compta amb 

un motor industrial model Kubota DF972 de 3 cilindres 

en linea 0,97L que funciona per combustible gas natural 

i un generador asíncron refrigerat per aigua. Respecte 

a la potència, es capaç d’entregar una potència 

elèctrica de 7,5kW i una potència tèrmica de 22,1 kW 

amb uns rendiments elèctric i tèrmic de 27,5% i 81,5 % 

respectivament; amb un rendiment total teòric del 91%. 

La fitxa tècnica de l’equip s’ha adjuntat a l’Annex Secció 

5.4. 

S’ha optat per un motor més potent que en la primera proposta, ja que la potència tèrmica 

entregada pel mòdul AISIN fent-lo funcionar a potència nominal durant 24 hores al dia i 365 

dies a l’any no és suficient per cobrir climatització i ACS simultàniament. 

Fent treballar l’equip un total de 6600 hores l’any, s’aconsegueix cobrir 145860 kWth, és a dir 

el 84,3% de la demanda tèrmica total anual. La generació elèctrica permetrà cobrir 49500 

kWeh anuals, és a dir un 22,1 % del consum total elèctric de l’edifici. 

En sèrie amb el mòdul smartblock, s’instal·larà un sistema acumulador d’inèrcia que permetrà 

allargar les hores de funcionament del motor al màxim, emmagatzemant aigua calenta en els 

períodes de menys demanda. A la secció 4.2. de la guia [25] s’indica com dimensionar 

correctament aquests dispositius: 

 

 

𝑉 ,  =   ∗ 

 ∗ ∆  
      on  

 

 

 

 

 

Per especificar el temps de funcionament del mòdul que ha de poder ser emmagatzemat al 

dipòsit  s’han revisat les dades de demanda horària de producció d’ACS, el dia crític amb més 

𝑉 ,   : Volum mínim de l’acumulador en L. 

𝑄  : Potència tèrmica del mòdul de micro-cogeneració 

en kW. 22,1 kW.  

t : Temps del mòdul que ha de ser emmagatzemat. 2h. 

C: Capacitat específica de l’aigua. 1/860 kWh/LK. 

∆𝜃: Dispersió de la calor al mòdul de micro-cogeneració. 

20 K. 
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potència pic/dia és el 14 de gener on la demanda és de 42,863 kWh de potència tèrmica, que 

es poden cobrir amb 2 hores de funcionament del motor de 22,1 kW tèrmics. 

Els càlculs indiquen un volum mínim de 1900,6 L; tanmateix, es sobredimensionarà el dipòsit 

per tal de treure el màxim rendiment al mòdul tenint en compte que la diferència de preus 

entre dipòsits de 2000L i 2500L és insignificant, per la qual cosa es triarà el dipòsit acumulador 

d’inèrcia Baxi ASA 2500-IN amb una capacitat de 2500L. S’adjunten les característiques a 

l’Annex secció 5.4.  

D’altra banda, serà necessari un equip de refrigeració per absorció que aprofiti la potència 

tèrmica proporcionada pel mòdul Smartblock per refrigerar l’edifici per mitjà dels dispositius de 

distribució (fancoils).  El dispositiu escollit acostuma a utilitzar-se en instal·lacions on la font 

tèrmica prové de col·lectors solars, tanmateix, és apte per qualsevol altra font on l’aigua estigui 

a suficient temperatura. El model és el Yazaki WFC-SC05 basat en l’absorció de simple efecte 

on el refrigerant és aigua i la solució de transport / absorbent és el bromur de liti. Les 

especificacions tècniques de l’equip es troben a l’Annex 5.4. 

La màquina d’absorció és capaç de refrigerar 9 m3/h, es a dir 150 l/min i la seva capacitat 

frigorífica és de 17,6kW, suficient per cobrir el total de la demanda de refrigeració al dia més 

calorós d’agost. 

El COP de la màquina refrigeradora és de 0,82 el que significa que es requereixen 35000 kWh 

de potència tèrmica per cobrir els 28000 kWh demanda de refrigeració. Després, si la  

demanda de refrigeració es concentra als mesos de juny, juliol, agost i setembre, es dedueix 

que  la refrigeradora haurà de treballar a càrrega nominal unes 1600 hores; 270 hores al juny, 

530 al juliol, 530 a l’agost i 270 al setembre. Són xifres bastant baixes, sobretot tenint en 

compte que l’equip només funcionarà durant aquests 4 mesos. De totes maneres, es 

compensa la baixa activitat de l’equip amb el fet que la calor que està aprofitant ha sigut 

generada de forma molt eficient. 

De la mateixa forma que a la primera proposta, un cop definits tots els equips de la instal·lació, 

existeixen una sèrie de normatives establertes per real decret per qualsevol instal·lació de 

cogeneració que són d’obligat compliment, sent la més significativa el rendiment elèctric 

equivalent, REE, establert a RD 413/2014 [26] on s’especifica un mínim de 45% en tractar-se 

d’una instal·lació basada en un motor tèrmic a gas natural amb una potència inferior a 1MW.  
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𝐸 = 6600 ℎ/𝑎𝑛𝑦 ∗  7,5 𝑘𝑊𝑒 =  49500 𝑘𝑊𝑒ℎ/𝑎𝑛𝑦  

𝐹 =  6600 ℎ/𝑎𝑛𝑦  ∗  
( ,  ,  ) 

,
= 214681,3 𝑘𝑊/𝑎𝑛𝑦  

𝐻 = 6600 ℎ/𝑎𝑛𝑦  ∗  22,1 𝑘𝑊𝑡 =  145860 𝑘𝑊𝑡/𝑎𝑛𝑦 

𝑅𝐸𝑓𝐻 = 0,92 (per instal·lacions a partir de 2016 amb 

combustible Gas Natural, GLP o GNL). 

Valor que es troba dins del marge mínim establert. 

El motiu pel qual s’ha escollit aquesta 

tecnologia és principalment econòmic, 

ja que una reforma per la instal·lació 

de terra radiant pot triplicar el valor de 

la reforma per fancoils. A més, el fet 

que actualment l’aire condicionat ja és 

per conductes, facilita en certa 

manera la reforma necessària. 

 

𝑅𝐸𝐸 =  
  

       on 

 

 

 

 

𝑅𝐸𝐸 =  
49500

214681,3 −  
145860

0,92

=  𝟖𝟖, 𝟐 % .  

 

Existeixen més normatives relacionades amb la venda d’excedent elèctric a la xarxa, però en 

el cas particular d’aquest projecte la potència elèctrica és reduïda i mai suficient per generar 

excedents.  

Per acabar de dissenyar la instal·lació és necessari definir els equips encarregats de cobrir la 

demanda de calefacció i refrigeració. S’ha de recordar que els equips d’aire condicionat 

actuals no serveixen per aprofitar l’energia tèrmica proporcionada pel mòdul Smartblock. La 

instal·lació nova  es basarà en ventilo-convectors de 4 conductes, que com s’ha especificat 

anteriorment permeten refredar o escalfar els habitatges segons la temperatura de l’aigua que 

flueix pel seu intercanviador. 

 

         

 

 

 

 

 

 

  

Fig.  5.9. Esquema ventilo-convector. Font: flowcon.com 
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Per escollir els dispositius, s’ha emprat la potència dels equips actuals per tal de dimensionar 

correctament. S’han triat els ventilo-convectors Vaillant VA 1-090 DN amb capacitat de 

refrigeració 5,66 kW i capacitat de calefacció 10,74 kW. S’adjunta fitxa tècnica a l’annex secció 

5.4.  

A continuació es realitzarà l’anàlisi econòmic i l’anàlisi de l’estalvi en emissions d’aquesta 

primera proposta. Es presenta un primer pressupost de la instal·lació completa: 

 

Concepte  Preu  

Mòdul micro-cogeneració Smartblock 7.5   25.700,00 €  

Acumulador inèrcia Baxi ASA 2500-IN 3.284,00 €  

Instal·lació i connexionat hidràulic i elèctric     3.500,00 €  

Refrigerador absorció Yazaki WFC-SC05 + Accesoris   15.300,00 €  

40 x Ventilo-convector VA 1-090 DN   36.400,00 €  

Obres de reforma  14.000,00 € 

                98.184,00 €  

 

Pel que fa al manteniment del mòdul, el proveïdor Altare Energia assegura que els seus equips 

estan optimitzats per tal d’oferir un manteniment senzill i assequible. S’ofereix un contracte de 

manteniment a preu tancat durant els primers 5 anys on s’inclou la reparació immediata de 

qualsevol avaria per part dels seus tècnics, a més d’una revisió anual que es realitza en mitja 

jornada de treball. Aquest contracte té associat un preu de 1.750,00€ i serveix pels 5 primers 

anys o per un total de 35.000 hores de funcionament. Com l’equip treballarà 4.600h/any, se 

suposarà un cost de manteniment de 350€/any els primers 5 anys.  

A partir de 2027 s’acabaria el contracte i s’aproxima un cost anual de 770€/any fins el fi del 

cicle de vida útil del mòdul, és a dir d’aproximadament uns 15 anys. 

Respecte el consum de combustible, en aquest cas l’únic consumidor serà el mòdul 

Smartblock al no comptar amb cap caldera de suport. Mitjançant el cost net total de 

combustible gas natural calculat en la secció 5.1. s’obté 

6600 ℎ/𝑎𝑛𝑦  ·  
(7,5 𝑘𝑊𝑒 + 22,1 𝑘𝑊𝑡) 

0,91
 ·  0,058  €/𝑘𝑊ℎ  =  14319,2 €/𝑎𝑛𝑦 

Costos totals durant els primers 5 anys: 14669,2 €/any. 

Fig.  5.10. Inversió inicial segona proposta 
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Io: Inversió inicial. 96.632,44€ 

Ft: Flux de caixa futur. Diferència entre estalvi 

i cost. 

K: Tipus d’interès mínim esperat. 10%. 

n: Total anys projecte. 15 anys.   

Costos totals a partir del 5è any: 15089,2 €/any. 

 

A continuació es calculen els estalvis d’energia elèctrica i d’energia tèrmica anuals: 

L’estalvi elèctric suposa l’energia elèctrica generada pel mòdul de micro-cogeneració 

considerant el cost elèctric net calculat a la secció 5.1: 

Estalvi elèctric: 6600 ℎ/𝑎𝑛𝑦 ∗  7,5 𝑘𝑊 ∗  0,159 €/𝑘𝑊ℎ =  7870,5 €/𝑎𝑛𝑦. 

L’estalvi tèrmic / elèctric  suposa el consum elèctric estalviat gràcies al fet que el mòdul Smart 

Block està cobrint el 84,3 % de la demanda tèrmica total i, per tant, els escalfadors elèctrics 

tindran un consum inferior a l’actual. Suposant que la totalitat de la demanda anual per 

calefacció està coberta pel mòdul (118000 kWh), resten 27860 kWh que s’aprofitaran per 

ACS. Els escalfadors elèctrics, per tant, hauran de cobrir el 49,3% restant. Així doncs, el 

consum que presenten els termos elèctrics actualment considerant el cost elèctric net calculat 

a l’apartat 5.1 és:  

85950 𝑘𝑊ℎ ·  0,493 =  42373,4 𝑘𝑊ℎ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 

Estalvi tèrmic / elèctric total:  [(85950 −  42373,4) + 93740 + 29000] ∗  0,159 €/𝑘𝑊ℎ =

                                                                                                                                       𝟐𝟔𝟒𝟒𝟒, 𝟑 €/𝒂𝒏𝒚 

Fent un estalvi anual total de 34314,84  €/any. 

 

De forma global, doncs, el flux de tresoreria total anual representa:  

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖𝑠 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔è𝑡𝑖𝑐𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑠 −  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑠 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 = 

19645,6 €/𝑎𝑛𝑦  𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑠 5 𝑎𝑛𝑦𝑠   𝑖   19225,64 €/𝑎𝑛𝑦 𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟 𝑑𝑒𝑙 5è 𝑎𝑛𝑦  

 

Per tal de poder analitzar la viabilitat econòmica d’aquesta proposta s’avaluarà la rendibilitat 

a 15 anys de la inversió, cicle de vida aproximat de l’equip. De la mateixa forma que en l’apartat 

anterior, aquest anàlisi es realitzarà per mitjà dels indicadors financers: VAN (Valor Actual Net)  

i TIR (Taxa Interna de Retorn). 
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      𝑉𝐴𝑁 = 13.619,92 € 

𝑇𝐼𝑅 = 0,1684 

 

 

Any 2021 2022 2023 2024 
Ingresos (en concepte d'estalvi)   21.649,44 € 21.649,44 € 21.649,44 € 
Costos (en concepte de mnt. i combustible)   9.028,32 € 9.028,32 € 9.028,32 € 
Flux de caixa  -98.184,00 € 19.645,60 € 19.645,60 € 19.645,60 € 
Flux de caixa actualitzat   17.083,13 € 14.854,90 € 12.917,30  € 

 

Any 2025 2026 2027 2028 
Ingresos (en concepte d'estalvi) 21.649,44 € 21.649,44 € 21.649,44 € 21.649,44 € 
Costos (en concepte de mnt. i combustible) 9.028,32 € 9.448,32 € 9.448,32 € 9.448,32 € 
Flux de caixa  19.645,60 € 19.645,60 € 19.645,60 € 19.645,60 € 
Flux de caixa actualitzat 11.232,44 € 9.767,34  € 8.493,34 € 7.385,51 € 

 

Any 2029 2030 2031 2032 
Ingresos (en concepte d'estalvi) 21.649,44 € 21.649,44 € 21.649,44 € 21.649,44 € 
Costos (en concepte de mnt. i combustible) 9.448,32 € 9.448,32 € 9.448,32 € 9.448,32 € 
Flux de caixa  19.225,64 € 19.225,64 € 19.225,64 € 19.225,64 € 
Flux de caixa actualitzat 6.284,90 € 5.465,13 € 4.752,28 € 4.132,42 € 

 

Any 2033 2034 2035 
Ingresos (en concepte d'estalvi) 21.649,44 € 21.649,44 € 21.649,44 € 
Costos (en concepte de mnt. i combustible) 9.448,32 € 9.448,32 € 9.448,32 € 
Flux de caixa  19.225,64 € 19.225,64 € 19.225,64 € 
Flux de caixa actualitzat 3.593,41 € 3.124,70 € 2.717,13 € 

 

 

Com a conclusió, amb un VAN negatiu i un TIR del 16,84%, es pot afirmar que la instal·lació 

és econòmicament rendible, però els beneficis seran petits en comparació amb la inversió, 

amb un període de retorn més reduït que en la primera alternativa, d’aproximadament 5 anys. 

De la mateixa forma que en el cas anterior el benefici no és prou elevat per justificar de forma 

la inversió des d’un punt de vista única exclusivament econòmic. De totes maneres, els 

resultats són més positius que en la primera proposta, per tant es recomanarà aquesta segona 

alternativa si els resultats mediambientals resulten favorables. 

A continuació es farà un anàlisi de la reducció total d’emissions gràcies a la instal·lació de 

Fig.  5.11. Càlcul VAN i TIR segona proposta 
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micro-cogeneració proposada. Prenent com a referència els factors de pas d’emissió de CO2 

proporcionats per IDAE [10] es realitza el següent balanç on es presenten els consums 

d’electricitat i gas natural en cada cas: 

 

 

 kWh Electricitat kWh Gas natural Emissions kg CO2 
Sistemes actuals 224432,7 kWh 0 74062,8 kg 
Instal·lació proposta 2 88272,7 kWh 149626,4 kWh 66835,8 kg  

 

 

Tenint en compte que actualment la generació d’energia elèctrica a nivell nacional equival a 

unes emissions de 0,33 kg CO2 /kWh d’energia final i pel cas del combustible Gas Natural de 

0,252 CO2 /kWh d’energia final, la instal·lació suposaria un estalvi en emissions de 7227 kg 

de CO2 , és a dir un 9,8% menys d’emissions contaminants respecte als sistemes actuals; una 

reducció acceptable, però baixa tenint en compte l’import de la inversió.  

A forma de resum, els motius econòmics resulten favorables, però no prou elevats. Els motius 

mediambientals de la mateixa forma també resulten favorables, encara que no suficients.  

Hi ha un concepte, però, que s’ha de tenir en compte en plantejar aquesta instal·lació. Gran 

part de la inversió inicial és deguda als ventilo-convectors i l’obra de reforma necessària per 

instal·lar-los correctament a la xarxa de conductes d’ACS centralitzada. En concret suposen 

un 41,1% de la inversió. Per tant, una de les reflexions que s’extreuen i que es desenvoluparan 

a l’apartat de conclusions és que aquestes instal·lacions poden arribar a proporcionar cert 

rendiment econòmic sempre que el projecte es plantegin en el moment corresponent, sent els 

dos millors moments en la construcció de l’edificació o quan els equips de l’edifici comencen 

a necessitar reparacions o substitucions. 

Fig.  5.12. Balanç reducció d’emissions segona proposta 
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Fig.  6.1. Cal (-). Pèrdues tèrmiques per calefacció globals de l’edifici. 

6. Alternatives de millora 

A causa de la baixa rendibilitat de les dues instal·lacions proposades i un cop es compta amb 

tot l’estudi energètic de l’edifici, es poden aprofitar per proposar altres alternatives amb 

potencial  de millora de l’eficiència energètica. 

6.1. Canvis en l’envolupant de l’edifici 

ViSol 4.0. és un visor d’arxius de resultats generats pel software LIDER, concretament per 

obrir arxius de resultats en extensió “.res” o “.re2”. L’eina que s’utilitzarà serà l’analitzador de 

pèrdua tèrmica durant l’hivern, és a dir quan existeix demanda de calefacció, i l’analitzador de 

guany tèrmic durant l’estiu, és a dir quan existeix demanda de refrigeració. Aquesta eina 

permet entendre el comportament de l’edifici durant aquestes dues èpoques de l’any per tal 

de poder avaluar quins elements són els principals responsables de la pèrdua energètica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Fig 6.1. es poden observar les causes principals que provoquen pèrdues tèrmiques per 

calefacció a l’hivern, sent les més rellevants: Ventilació + infiltració (41,5%), Parets exteriors 
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Fig.  6.2. Introducció de dades dels recuperadors de calor LMF-CLIMA a HULC. 

Fig.  6.3. Nou indicador global 

(19,8 %) i Transmissió finestres (18,8%).  

La principal causa de pèrdues és per motius de ventilació i infiltració, per tant una possible 

millora seria plantejar la instal·lació d’un recuperador de calor en els equips de climatització, 

el qual tindria un impacte considerable en l’eficiència de l’edifici.  

Els recuperadors de calor permeten recuperar part de l’energia emprada en la climatització 

mitjançant un sistema de ventilació mecànica amb un intercanviador que aprofita la diferència 

de temperatures entre l’aire interior que s’extreu i l’exterior que s’introdueix. 

Per una banda, la incorporació d’aquest equip pot suposar un estalvi energètic en quant a 

ventilació, ja que es recuperaria part de la calor perduda. Per altra banda, aquests equips 

impliquen un consum energètic addicional pel fet d’impulsar aire de forma mecànica. Per 

valorar la viabilitat d’aquesta millora s’utilitzarà HULC, concretament el subprograma VYP.  

Considerant un caudal de referència d’aproximadament 2000 m3/h, es podria implementar 

amb 4 equips recuperadors model HRC500 del proveïdor LMF Clima  amb un caudal 450 m3/h 

cadascun amb una eficiència tèrmica de recuperació del 87% amb bypass tèrmic. La 

modelització al Software seria la següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Després de realitzar la simulació d’eficiència energètica obtenim els següents resultats: 
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Fig.  5.XX. Indicador global d’eficiència energética KgCO2/m2 any 

 

Fig.  6.4. Demanda de calefacció i refrigeració 

 

 

 

 

 

 

En comparació amb els valors actuals de l’edifici: Indicador global 10,81 KgCO2/m2 any, 

Demanda de calefacció 25,91 kWh/m2any, Demanda de refrigeració 5,94 kWh/m2any. Tal  

com era d’esperar la demanda de calefacció s’ha vist reduïda, però l’impacte global en 

l’eficiència energètica de l’edifici no és suficient per amortitzar el preu de la instal·lació.  

Segons la base de dades de preus de mercat [27], cadascun dels equips recuperadors 

presenta un subtotal de 3.255,38€, el que fa un cost total de maquinària de 13.021,52€, sense 

tenir en compte la instal·lació i modificacions de la xarxa de conductes de climatització actual, 

que fàcilment superaria els 7.000€ en mà d’obra i materials. 

Com a conclusió, la implementació de recuperadors de calor no suposa un impacte suficient 

per justificar el preu de la inversió. 

Per altra banda, s’analitzen els guanys tèrmics per refrigeració proporcionats per ViSol 4.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  6.5. Ref (+).Guany tèrmic per refrigeració global de l’edifici. 
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Fig.  6.6. Instal·lació amb acumulació centralitzada (imatge esquerra) i distribuïda (imatge dreta) 

En la Fig 6.5. es poden observar les causes principals que provoquen guany tèrmic a l’estiu i 

per tant provoquen una activitat extra als equips de refrigeració en aquesta època de l’any, 

sent les més rellevants: Fonts internes (30,7%), Radiació solar finestres (26,4 %) i Parets 

exteriors (11,7%).  

Mitjançat aquest anàlisi es pot arribar a la conclusió que existeix un baix potencial de millora 

pel que respecta als guanys tèrmics. Les fonts internes no es poden modificar, la radiació solar 

de les finestres tot i representar un 26% de les pèrdues, ja són relativament baixes pel fet de 

tractar-se de vidres dobles baix emissius amb marcs de PVC, i per últim el preu d’afegir un 

aïllament extra a les parets exteriors de l’edifici no justificaria la petita reducció de guanys 

tèrmics que suposaria aquesta millora.  

Per tant, de forma objectiva, cap proposta de millora permet reduir les pèrdues de calor per 

calefacció i guanys per refrigeració d’una forma econòmicament rendible. Aquest fet demostra 

que en tractar-se d’un edifici el qual es va construir a 2011, ja es va edificar tenint cura de 

l’envolupant tèrmica i el potencial de millora en aquest aspecte és molt baix; sobretot tenint en 

compte que qualsevol modificació d’aquest tipus implicaria una gran reforma de l’edifici.  

6.2. Reactivació plaques solars tèrmiques  

Convé ressaltar que les plaques solars tèrmiques instal·lades a 2011 continuen trobant-se a 

la coberta però desactivades. Una possible alternativa de millora podria ser la reactivació 

d’aquestes. Com s’ha especificat a la secció 4.3.3, es compta amb 14 panells de 2,93 m2 

cadascun, el que fa un total de 41,02 m2 de captació solar. 

A diferència del projecte inicial, basat en una acumulació distribuïda, aquesta millora té com a 

objectiu reduir els costos d’inversió proposant un sistema d’acumulació centralitzada.  
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Fig.  6.7. Irradiació solar mensual a coberta de l’edifici. Dades reals de l’any 2016. 

Com es pot veure en Fig 6.6., els avantatges de l’acumulació centralitzada són principalment 

econòmics; reduint costos en els equips i en el manteniment dels dispositius.   

Segons CTE-HE 4 2019 [5], el dimensionat del dipòsit centralitzat d’acumulació solar i de 

l’intercanviador es pot realitzar de forma aproximada mitjançant els següents càlculs: 

50 <  𝑉/𝐴 <  180    on  (A: Àrea total captador solar en m2 ) i  (V: Volum del dipòsit en L). 

Així doncs, la capacitat dipòsit haurà de trobar-se entre els 2005,5 L i els 7219,8 L. 

𝑃 ≥  500 ∗  A    on  (P: Potència de l’intercanviador en W ) i (V: A: Àrea total captador solar en m2). 

Com a mínim l’intercanviador haurà de tenir una potència nominal de 20,1 kW. 

Per altra banda, és necessari realitzar l’estudi tècnic corresponent a la xarxa de canonades, 

per tal de definir els diferents diàmetres dels tubs, caudals, pèrdues de càrrega, tipus de 

vàlvules, equips de bombeig, aïllaments. Tanmateix, l’objectiu principal d’aquest projecte no 

es basa en analitzar profundament aquesta millora, per tant, es realitzarà un primer pressupost 

aproximat per tal de continuar/descartar aquesta proposta de cara a futur.  

Per saber el potencial de generació d’energia tèrmica de les plaques solars tèrmiques 

instal·lades s’ha d’analitzar la irradiació solar mensual mitjançant l’aplicatiu PVGIS [28] tenint 

en compte que les plaques es van instal·lar amb un angle d’inclinació 45º en orientació sud, 

fet que maximitza els valors d’irradiació als mesos més freds. Mitjançant aquestes dades, la 

irradiació solar i el rendiment dels panells es pot aproximar la contribució tèrmica d’aquests. 

   

 

 

 

 

 

 

       ■   Irradiació tenint en compte l’angle i l’orientació dels captadors      ■ Irradiació horitzontal 
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ηo: Factor òptic dels col·lectors. 0,783. 

K1: Coeficient de pèrdues de rendiment. 3,8. 

Tm: Temperatura mitja del col·lector. 

Ta: Temperatura ambient. 

I: Irradiació solar en W/m2. 

 

∆𝜃

Fig.  6.8. Demanda, irradiació i temperatura ambient mensuals 

Per calcular el rendiment dels captadors solars, s’utilitzen les dades tècniques proporcionades 

pel fabricant a Annex 4.3.3. Captadors solar Adisol Blue 2.9A, el qual té uns coeficients de 

pèrdues 𝐾1 =  3,8  𝑖  𝐾2 =  0,02. Un factor òptic de 0,783 i una superfície de 2,93 m2 per panell 

amb un total de 14 panells, fent una superfície captadora total de 41,02 m2. El rendiment del 

captador es calcula seguint la següent expressió: 

 

 

     on 

  

 

 

 

Tanmateix la temperatura ambient i irradiació solar dependrà del mes de l’any en el qual ens 

trobem, per tant el rendiment dependrà del mes. Les dades de temperatura mitja i hores de 

llum mensuals es troben a PVGIS [28]. Respecte a la temperatura mitja del col·lector, al ser 

un captador pla amb objectiu producció d’ACS es trobarà entre els 60ºC i 80ºC. 

 A continuació es presenta un balanç on es mostra la demanda mensual de producció d’ACS 

proporcionada per Post Calener i tots els càlculs necessaris per trobar la potència tèrmica que 

entregada a cada mes seguint l’expressió del rendiment: 

 

 Demanda ACS [kWh]  Irradiació [kWh/m2] Irradiació  [W/m2] T ambient [ºC] 
Gener 5156,25 109,96 329,88 12,4 
Febrer 4640,625 137,8 413,4 13,1 
Març 5053,125 134,51 403,53 15,2 
Abril 4812,5 176,29 528,87 17,3 
Maig 4640,625 187,45 562,35 20,5 
Juny 4159,375 197,97 593,91 24,5 
Juliol 3987,5 213,27 639,81 27,3 
Agost 3987,5 217,15 651,45 27,5 
Setembre 4159,375 197,07 591,21 24,5 
Octubre 4571,875 150,99 452,97 21,5 
Novembre  4743,75 107,33 321,99 16,3 
Desembre 5156,25 96,95 290,85 13,4 
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Fig.  6.10. Rendiment global, energía tèrmica i cobertura ACS per les plaques solars tèrmiques. 

 

 Rendiment global  Energia tèrmica coberta [kWh] Cobertura demanda ACS 
Gener 47% 2126,81 41% 
Febrer 54% 3035,54 65% 
Març 54% 2973,51 59% 
Abril 60% 4359,08 91% 
Maig 62% 4784,03 100% 
Juny 64% 5205,05 100% 
Juliol 66% 5754,66 100% 
Agost 66% 5883,44 100% 
Setembre 64% 5176,14 100% 
Octubre 59% 3633,76 79% 
Novembre  48% 2123,39 45% 
Desembre 43% 1729,73 36% 

 

Els resultats són molt favorables, es pot observar que en els mesos de maig, juny, juliol, agost 

i setembre es pot cobrir el total de la demanda. La cobertura total anual és de 39836,2 kWh 

que si la comparem amb la demanda total 55000 kWh, els col·lectors solars representen un 

72,4% de cobertura total d’ACS. 

És evident, doncs, que la decisió de la comunitat de veïns d’inhabilitar aquesta instal·lació no 

va ser encertada. Ara bé, per confirmar o rebutjar la rendibilitat de la reactivació de les plaques 

solars tèrmiques s’ha de fer un anàlisi econòmic de la inversió. Per una banda, els ingressos 

en concepte d’estalvi elèctric suposen:  

39836,2 𝑘𝑊ℎ/𝑎𝑛𝑦 ∗  0,159 €/𝑘𝑊ℎ =  6333,96 €/𝑎𝑛𝑦  

Per altra banda s’han de considerar els gestos en concepte manteniment. Se subcontractarà 

a una empresa externa que realitzi un manteniment anual de tota la instal·lació i a més es 

realitzaran dues neteges anuals dels col·lectors. Aquests gestos suposen 900€/any . 

Per últim, és important remarcar que els col·lectors solars ja es troben a coberta, però és 

necessària l’adquisició d’un dipòsit acumulador, un intercanviador, entre d’altres com bombes 

d’impulsió, canonades, etc.  

Segons els càlculs realitzats a l’inici d’aquesta secció, s’ha escollit un dipòsit acumulador de 

4000 L amb intercanviador incorporat per mitjà d’un sistema de serpentí. El model, Idrogas 

IMVV 4000 SSB, està optimitzat per treballar amb equips de captació solar i la potència 
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      𝑉𝐴𝑁 =  16.980,33 €        𝑇𝐼𝑅 = 0,25 

d’intercanvi supera els 85kW si les condicions són les adequades. 

A continuació es presenta una primera aproximació de costos d’inversió: 

 

Concepte  Preu   
Dipòsit acumulador + intercambiador serpentí IMVV 4000 SSB   10.545,00 €  
Altres: Bombes d'impulsió, canonades, juntes, vàlvules…     6.000,00 €  
Connexionat hidràulic     3.500,00 €  

   20.045,00 €  

 

És important definir i entendre quin serà l’horitzó de la inversió. Els col·lectors van ser 

instal·lats l’any 2011 durant la construcció de l’edifici i van estar actius fins a 2015 (4 anys). La 

vida útil aproximada d’aquests es troba entre els 20 i 25 anys sempre que s’hagi fet un bon 

manteniment, en aquest cas particular, el fet d’haver estat inhabilitats des de 2015 fins 

l’actualitat sense cap mena de manteniment farà que es considerin els anys d’inactivitat com 

si haguessin estat en funcionament. Per tant, la reactivació d’aquests suposaria una vida útil 

dels col·lectors, a partir d’ara, de 12 anys. L’anàlisi econòmic es realitzarà amb una taxa 

d’interès del 10%, com en els anteriors apartats. 

 

Any 2021 2022 2023 2024 2025 

Ingresos (en concepte d'estalvi)   6.333,96 € 6.333,96 € 6.333,96 € 6.333,96 € 

Costos (en concepte de manteniment)   900,00 € 900,00 € 900,00 € 900,00 € 

Flux de caixa  -20.045,00 € 5.433,96 € 5.433,96 € 5.433,96 € 5.433,96 € 

Flux de caixa actualitzat   4.939,96 € 4.490,88 € 4.082,61 € 3.711,47 € 

 

Any 2026 2027 2028 2029 2030 

Ingresos (en concepte d'estalvi) 6.333,96 € 6.333,96 € 6.333,96 € 6.333,96 € 6.333,96 € 

Costos (en concepte de manteniment) 900,00 € 900,00 € 900,00 € 900,00 € 900,00 € 

Flux de caixa  5.433,96 € 5.433,96 € 5.433,96 € 5.433,96 € 5.433,96 € 

Flux de caixa actualitzat 3.374,06 € 3.067,33 € 2.788,48 € 2.534,98 € 2.304,53 € 

 

Any 2031 2032 2033 
Ingresos (en concepte d'estalvi) 6.333,96 € 6.333,96 € 6.333,96 € 
Costos (en concepte de manteniment) 900,00 € 900,00 € 900,00 € 
Flux de caixa  5.433,96 € 5.433,96 € 5.433,96 € 
Flux de caixa actualitzat 2.095,03 € 1.904,57 € 1.731,43 € 

 

Fig.  6.11. Inversió inicial reactivació plaques solars tèrmiques 
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Amb un VAN tant positiu i molt proper a la inversió inicial, i un TIR molt superior a la taxa 

d’interès emprada, es pot afirmar que la reactivació de les plaques solars tèrmiques suposaria 

un benefici econòmic per la comunitat de veïns de l’edifici. A més de complir amb la normativa 

actual estipulada al codi tècnic HE-4 secció 5, que actualment no està fent.  

Respecte a l’estalvi en emissions, l’energia solar tèrmica és energia completament renovable 

i els estalvis en emissions respecte a l’actual sistema de producció d’ACS és el següent: 

39836,2 𝑘𝑊ℎ/𝑎𝑛𝑦  ∗  0,33 kg CO2 /kWh =  𝟏𝟑𝟏𝟒𝟓, 𝟗 𝐤𝐠 𝐂𝐎𝟐 / 𝐚𝐧𝐲 

Com ja s’ha analitzat a apartats anteriors, actualment s’estan emetent al voltant de 13145,9 

Kg CO2 a l’any, el que suposaria un estalvi en emissions del 17,7% respecte a l’impacte 

mediambiental actual. 

Per tant, aquesta proposta assoleix els dos objectius principals, tant l’econòmic com el 

mediambiental; i ho fa de forma més efectiva que en les propostes primera i segona 

d’instal·lacions de micro-cogeneració. Tanmateix, l’aspecte financer no és comparable amb 

aquestes propostes, ja que la inversió dels col·lectors ja es va fer durant la construcció de 

l’edifici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  6.12. VAN y TIR reactivació plaques solars tèrmiques 
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7 .  Impacte ambiental 

En aquest apartat es farà un resum sobre l’impacte ambiental actual del bloc d’edificis i de 

totes les propostes per la millora de l’eficiència energètica proposades 

Per començar es calcularan les emissions de CO2 totals que genera l’edifici. Es disposa de 

l’indicador global d’emissions proporcionat per la simulació realitzada en HULC; sent 10,81 

kgCO2/m2 anuals. A més, es disposa del consum elèctric total de l’edifici l’any 2020. S’escollirà 

aquesta última dada per tal  d’estimar les emissions totals, ja que és un valor real i no simulat, 

tanmateix, HULC podria presentar valors inferiors a causa de no tenir en compte els 

electrodomèstics i sistemes d’il·luminació en els seus càlculs.  

Per tant, seguint els factors d’emissió [10], l’any 2020 es van emetre: 

224432,7 𝑘𝑊ℎ ∗  0,33 kg 𝐶𝑂 /kWh =  𝟕𝟒𝟎𝟔𝟑 𝐤𝐠 𝑪𝑶𝟐 𝒆𝒎𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒂 𝒍′𝒂𝒕𝒎𝒐𝒔𝒇𝒆𝒓𝒂  

Mitjançant la implementació de la primera proposta de millora mitjançant el mòdul de micro-

cogeneració AISIN s’obtindrien unes emissions totals de de 69547,6 kg  CO2, és a dir un 6,1 % 

menys d’emissions contaminants respecte als sistemes actuals. 

 Mitjançant la implementació de la primera proposta de millora mitjançant el mòdul de micro-

cogeneració SmartBlock 7.5 s’obtindrien unes emissions totals de de 66835,8 kg  de CO2, és 

a dir un 9,8 % menys d’emissions contaminants respecte als sistemes actuals. 

Mitjançant la reactivació de les plaques solars tèrmiques s’obtindrien unes emissions totals de 

de 60917,1 kg CO2, és a dir un 17,7 % menys d’emissions contaminants respecte als sistemes 

actuals. 

 

 

 

0

20000

40000

60000

80000

Actual Primera proposta Segona proposta Reactivació plaques

KW
H

 A
N

U
AL

S

Resum emissions C02

L’impacte ambiental associat a l’elaboració d’aquest projecte es calcularà a l’apartat 9. Pressupost, 

mitjançant les dades de consum energètic dels equips que s’han utilitzat per dur a terme el treball. 

 

Fig.  7.1. Evolució de l’impacte ambiental de l’edifici per mesures de millora proposades. 
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8 .  Conclusions 

En definitiva, el consum energètic creix de forma frenètica a mesura que avança el segle XXI, 

i com a societat es requereixen plans d’acció a escala global per tal d’assegurar un progrés 

sostenible. 

L’energia final consumida a l’àmbit domèstic representa un elevat percentatge del consum 

global, seguit de la indústria i el transport. És per això que són de vital importància els avanços 

tecnològics relacionats amb l’augment de l’eficiència energètica dels sistemes, l’explotació 

d’energies renovables i  la reducció de les pèrdues i guanys tèrmics als edificis; sense oblidar 

que tot aquest progrés no serà efectiu sense la corresponent promoció política i conscienciació 

social.  

D’altra banda, les fortes restriccions per reduir les emissions contaminants que proposa com 

a objectiu la Unió Europea de cara als anys 2030 i 2050, suposaran un gran esforç per part 

de les indústries, els governs i en definitiva, els ciutadans. 

 

8.1 Certificació energètica de l’edifici 

Durant la realització de la primera part d’aquest projecte s’ha vist com realitzar una certificació 

energètica d’un bloc d’edificis emprant eines informàtiques oficials que es basen en el codi 

tècnic i es van actualitzant d’acord amb aquest.  

Com a conclusions d’aquesta primera part, s’ha completat  satisfactòriament el primer dels 

objectius d’aquest treball, obtenint tot un recull de dades quantitatives sobre l’eficiència 

energètica del bloc d’edificis “Extremadura 13, Sant Joan Despí”. Tanmateix, durant aquesta 

tasca s’ha descrit tot el procés pas a pas, des del recull d’informació fins a l’operativa a seguir 

per tal de poder simular i obtenir resultats. 

Com s’ha pogut observar a mesura que ha avançat el projecte, existeix una gran quantitat de 

documentació corresponent a l’anàlisi i interpretació del codi tècnic; per la qual cosa s’han de 

remarcar els esforços que s’estan realitzant per part dels organismes públics per facilitar 

l’accés a aquest tipus d’informació a qualsevol ciutadà amb inquietuds per entendre les 

normatives energètiques a l’àmbit domèstic vigents. 

Respecte als programes de simulació utilitzats, s’ha de dir que cada cop són més flexibles i 

permeten fer-ne un ús en qualsevol mena d’escenari, ja sigui en l’àmbit professional com en 
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l’àmbit usuari inexpert. Respecte als punts positius de cadascun d’ells, es ressaltaria CE3x 

per les seves opcions d’afegir millores a l’edifici i poder analitzar de forma ràpida i senzilla 

l’impacte d’aquestes; i es ressaltaria HULC per la seva precisió en els resultats, ja que en ser 

un programari més potent i que consumeix més recursos, els resultats aniran més d’acord 

amb la realitat, sempre que s’hagin definit correctament tots els paràmetres i components de 

l’edificació. 

Per últim, és rellevant remarcar que dotar els edificis d’una envolupant tèrmica de qualitat és 

el primer pas per aconseguir una bona eficiència energètica. Per tant, abans de realitzar grans 

inversions en instal·lacions de baix consum i sistemes d’alta eficiència, els constructors i 

arrendataris s’han de preocupar per construir / adquirir habitatges amb bones propietats 

aïllants. 

8.2  Implementació sistema de micro-cogeneració 

Els resultats obtinguts en les dues propostes d’instal·lacions basades en la micro-cogeneració 

han estat satisfactoris des d’un punt de vista econòmic i mediambiental, però no suficients per 

justificar les elevades inversions dels equips i reformes necessàries.  

 

 Inversió inicial VAN TIR Reducció emissions C02
 

Primera proposta 48.193,00 € 3.733,85 € 10,27 % 6,1 % 

Segona proposta 98.184,00 € 13.619,92 € 16,84 % 9,8 % 

 

Com a conclusió d’aquest apartat, es pot afirmar que aquest tipus d’instal·lacions només 

esdevé rendible en edificis on la demanda tèrmica és més gran que en el cas analitzat, quan 

els equips treballen elevat nombre d’hores l’any i quan s’implementen en el moment adequat. 

Per altra banda, la reactivació de les plaques solars tèrmiques ha resultat la millor alternativa 

per l’edifici. Amb els següents resultats: 

 

 Inversió inicial VAN TIR Reducció emissions C02
 

Reactivació plaques 20.045,00 € 16.980,33€ 25 % 17,7 % 

 

 

Fig.  8.1. Resum balanç econòmic i mediambiental de les dues propostes de micro-cogeneració 

Fig.  8.2. Resum balanç econòmic i mediambiental de la reactivació de les plaques solars tèrmiques 
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Finalment, es verifica que l’energia solar tèrmica es presenta com una font renovable molt 

més eficaç que els sistemes de micro-cogeneració; especialment a Espanya on el sol és un 

recurs privilegiat en comparació amb altres països europeus.  

8.3. Futur del projecte 

Aquest projecte ha valorat les principals opcions que existeixen actualment per tal de poder 

generar energia elèctrica i tèrmica a l’àmbit domèstic mitjançant els principis de la cogeneració 

a petita escala. Ara bé, un cop assolits els coneixements i experiència en el disseny 

d’aquestes instal·lacions, s’arriba a la conclusió que són difícils d’amortitzar a curt termini. És 

per això que, la clau per aconseguir una millora en l’eficiència energètica a edificis residencials 

ja existents i amb una bona envolupant tèrmica es basa en la combinació de diferents 

tecnologies d’aprofitament d’energies renovables i equips d’alta eficiència.  

La compatibilitat entre els col·lectors solars i els motors de cogeneració presenten un gran 

potencial de millora en l’eficiència energètica de l’edifici; per tant, de cara a futures 

investigacions i/o continuació d’aquest treball, destaca l’anàlisi de reactivació de les plaques 

solars tèrmiques treballant en conjunt amb la segona proposta de micro-cogeneració 

estudiada. D’aquesta manera, es podria cobrir gran part de la demanda d’ACS, calefacció, 

refrigeració i electricitat de forma molt més sostenible. 

D’altra banda, en els anàlisis econòmics de les propostes de micro-cogeneració s’ha observat 

una forta dependència entre el preu del combustible, preu de l’electricitat i rendibilitat financera 

de les instal·lacions. És per això que resultaria interessant realitzar un estudi complet per 

analitzar l’evolució del mercat d’aquests dos béns d’aquí a 10 o 20 anys, fent ús d’eines 

matemàtiques i econòmiques, ja que, l’evolució dels preus pot acabar de definir el futur de la 

micro-cogeneració.  

Per últim, des d’un punt de vista docent, aquest projecte ha sigut una gran oportunitat per 

l’estudiant per adquirir conceptes tècnics relacionats amb el dimensionament d’instal·lacions 

de producció d’ACS, sistemes de cogeneració, càlculs de demanda i l’especialització en 

programari d’anàlisi d’eficiència energètica d’edificacions domèstiques.  

Per altra banda, el desenvolupament en l’àmbit professional per la recopilació dades i contacte 

amb proveïdors, constructors, administració pública, etc. també ha sigut una gran oportunitat 

de creixement; essencial en el dia a dia d’un enginyer. 
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Plantejament del treball

Prefaci

Definició d'objectius

Introducció a la micro-cogenearció

Introducció a HULC

Certificació a HULC

Certificació a CE3x

Interpretació de resultats

Rercerca extensa sobre cogeneració

Plantejament primera proposta

Plantejament segona proposta

Alternatives de millora

Conclusions

Revisió gramatical i ortogràfica

Revisió global

15-2 14-63-529-3 5-4 12-4 19-4 26-4 31-510-5 17-5 24-515-38-31-322-2 7-622-3

9. Pressupost del projecte 

La realització de la present memòria i annexos ha suposat un cert cost; el pressupost del qual 

estarà basat en:  

 Les retribucions horàries de l’estudiant.  

 Les retribucions horàries dels dos directors del treball. 

 El cost de les llicències informàtiques. 

 El cost d’amortització dels equips informàtics. 

 El cost energètic. 

Per tal de valorar el cost relacionat amb les retribucions horàries de l’estudiant s’ha elaborat 

el següent diagrama de Gantt per tal de comptabilitzar el nombre d’hores de treball: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada bloc de treball del diagrama representa 5 hores i cada setmana s’ha dividit en 3 blocs 

de treball. El nombre total d’hores és correspon a 70 blocs, el que suposa un total de 350 

hores.  

L’escola tècnica superior d’enginyeria industrial de Barcelona estipula una remuneració 

mínima pels estudiants d’últim any que realitzin pràctiques acadèmiques externes de 8€/h. 

Agafant aquest valor com a referència s’estimarà un cost total per les retribucions horàries de 

l’estudiant de:    350 ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠 · 8 €/ℎ𝑜𝑟𝑎 = 𝟐𝟖𝟎𝟎 € 

Fig.  9.1. Distribució hores de treball de l’estudiant 
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Per tal de valorar el cost relacionat amb les retribucions horàries dels dos directors del projecte 

es calcularà el nombre d’hores de reunions amb l’estudiant i el nombre d’hores de revisió 

d’aquest.  

S’han realitzat un total de 13 videoconferències per mitjà de la plataforma Google Meet, amb 

una duració aproximada de 1,5 hores cadascuna. A més, es sumarà 1 hora extra associada 

a la preparació de la reunió i les revisions del treball. 

Definir una retribució exacta pel que respecta al personal docent vinculat a la Universitat 

Politècnica de Catalunya és complicat, ja que existeixen una sèrie de complements associats 

als mèrits d’investigació, mèrits docents, productivitat,  etc. Per aquest motiu s’aproximarà un 

preu de 35 €/h, estimant un cost total de: 

2 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑠 · 13 𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑠 · (1,5 ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠 + 1 ℎ𝑜𝑟𝑎) ·  35 €/ℎ𝑜𝑟𝑎 = 𝟐𝟐𝟕𝟓 € 

El cost de les llicències informàtiques utilitzades només engloba el programari Microsoft 365 

que inclou els paquets bàsics d’ofimàtica emprats: Excel, Office i Power Point. Es va adquirir 

per 69,00 € a l’any, per tant, tenint en compte que s’han utilitzat durant 5 mesos, el cost de 

llicència ha suposat:  

69 €/𝑎𝑛𝑦 ·  5 𝑚𝑒𝑠𝑜𝑠 ·  
1 𝑎𝑛𝑦

12 𝑚𝑒𝑠𝑜𝑠
= 𝟐𝟖, 𝟕𝟓 € 

Respecte el Hardware emprat, els béns s’imputaran com a costos per mitjà d’amortització, 

període del qual correspon a 6 anys segons l’agencia tributaria segons el document [30], tenint 

en compte que la duració de desenvolupament del projecte és de 5 mesos. 

 

Equip Preu 

adquisició 

Temps 

amortització 

Quota 

amortització 

mensual 

Temps 

d’ús 

Amortització 

HP Pro Desk 

400 G7 

952,38 € 6 anys 13,23 € 5 mesos 66,15 € 

Philips 

Brilliance 241b 

380,90 € 6 anys 5,29 € 5 mesos 26,45 € 

                                                                                                                                          Total:  92,60 € 
Fig.  9.1. Costos d’amortització dels equips informàtics 
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Total: 5.212,88 € 

Respecte als costos indirectes relacionats amb el consum energètic emprat durant la 

realització del projecte es tindrà en compte: 

 Consum de l’ordinador. Segons la fitxa tècnica de l’equip, adjuntada a l’annex secció 

8, la font d’alimentació de l’equip HP Pro Desk 400 G4 declara una potència 210 W; 

el que suposa el següent consum: 

210 𝑊 ·  350 ℎ =  73500 𝑊ℎ = 73,5 𝑘𝑊ℎ 

 Consum de la pantalla. Segons la fitxa tècnica de l’equip, adjuntada a l’annex secció 

8, la font d’alimentació de l’equip Philips Brilliance 241B7 declara una potència 17,3 

W; el que suposa el següent consum: 

17,3 𝑊 ·  350 ℎ =  6055 𝑊ℎ = 6,06 𝑘𝑊ℎ 

 Consum font d’il·luminació. S’utilitza una làmpada amb bombeta LED de 6W. Tenint 

en compte que la il·luminació ha estat necessària en la meitat de les hores de treball, 

s’aproxima el següent consum: 
 

 6𝑊 · 175 ℎ   = 1050 𝑊ℎ = 1,05 𝑘𝑊ℎ 

 

El consum energètic total ha estat, doncs, de 80,61 kWh. Fent servir com a referència el preu 

brut de l’electricitat per kWh calculat a l’apartat 4.6., que és de 0,2051 €/kWh, es suposarà un 

preu total relacionat amb el consum energètic de 16,53 €.  

En conseqüència, es presenta el pressupost global per la realització del present projecte: 

 

Concepte Uds Euros/Ud Euros/Total 

Retribució horària estudiant 350 8,00 € 2.800,00 € 

Retribució horària direcció 65 35,00 € 2.275,00 € 

Llicències informàtiques  1 28,75 € 28,75 € 

Amortització equips 1 92,60 € 92,60 € 

Consum elèctric 1 16,53 € 16,53 € 

I.V.A inclòs en tots els conceptes. 

Fig.  9.3. Pressupost realització del projecte 
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10.  Agraïments 

 
En primer lloc agrair a Jose Luis Martin Godoy i a Xavier Fernández Francos per la seva 
implicació des del primer moment i pel seu suport setmanal, que ha estat imprescindible 
per superar els diferents reptes que apareixien a mesura que avançava el projecte. 
 
D'altra banda, també m'agradaria agrair a les empreses:  Altare Energia, Gestió Veïnal, 
Corp Promotors, Cordivari, Baxi, Vaillant, Idrogas i Adisa per la seva cordial atenció, 
assessorament tècnic i facilitació de dades i pressupostos.  
 
Per acabar, m'agradaria agrair als meus pares el seu suport incondicional i per fer-me 
entendre una lliçó molt important; i és que l'esforç sempre té recompensa. 
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HP_2011__feb13_OK2_rev_cbecf1fc.pdf 

abr-21 

https://energia.gob.es/balances/Publicaciones/ElectricasAnuales/Paginas/Elec

tricas-Anuales2016-2018.aspx 

abr-21 

https://www.ree.es/sites/default/files/downloadable/inf_sis_elec_ree_2011_v3. abr-21 
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pdf 

https://www.epa.gov/chp/what-chp abr-21 

http://icaen.gencat.cat/web/.content/migracio_automatica/documents/activitats

_i_dades_energetiques/arxius/dossier02.pdf 

abr-21 

https://www.climamania.com/aire-acondicionado-lg-um36uu36w-de-

conductos.html 

abr-21 

https://www.climamania.com/aire-acondicionado-lg-cm24uu24w-de-

conductos.html 

abr-21 

http://icaen.gencat.cat/web/.content/migracio_automatica/documents/activitats

_i_dades_energetiques/arxius/dossier04.pdf 

may-21 

https://www.idae.es/sites/default/files/documentos/idae/tecnologias/ahorro_y_

eficiencia_energetica/transformacion_de_la_energia/documentos_guia_calcul

o_calor_util_hchp-echp-pes_c24e48c1.pdf 

may-21 

https://www.idae.es/sites/default/files/imagenes/idae/areas_de_actividad/ahorr

o_y_eficiencia_energetica/transformacion_de_la_energia/guia_calor_util_-

_casos_practicos.pdf 

may-21 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-6123-consolidado.pdf may-21 

https://www.fenercom.com/wp-content/uploads/2012/02/Guia-Basica-de-

Microcogeneracion-fenercom-2012.pdf 

may-21 

https://mediacdn.baxi.es/-/media/inriver-media/baxi-iberia-

media/2020/5/26/a00b04c22g25broch2es01pdf.pdf?v=1&d=20200526T09410

4Z&_ga=2.36138025.862285704.1624037353-1208780670.1620751643 

may-21 

https://www.baxi.es/productos/calderas-media-gran-

potencia/microcogeneracion/dachs 

may-21 

https://trees.org/carboncalculator/ may-21 
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https://carbonfund.org/calculation-

methods/#:~:text=Electricity,0.429%20kgs%20CO2e%20per%20kWh). 

may-21 

https://www.ree.es/sites/default/files/interactivos/como_consumimos_electricid

ad/como-varia-mi-consumo.html 

may-21 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/energias-

renovables/temas/trigeneracion/trigeneracion.html 

may-21 

http://adisaheating.com/wp-

content/uploads/2016/09/CATALOGO_ADISA_EXPORT_2021_EN_LR.pdf 

may-21 

http://adisaheating.com/wp-content/uploads/2016/09/ACFIX2-V-1.pdf may-21 

https://www.nrel.gov/docs/fy04osti/33978.pdfhttps://tarifasgasluz.com/compara

dor/precio-kwh 

may-21 

http://www.acogen.es/post/mesa3-bosch.pdf may-21 

https://www.nrcan.gc.ca/maps-tools-and-publications/tools/modelling-

tools/retscreen/7465 

may-21 

https://ovacen.com/instalaciones-de-microcogeneracion/ may-21 

http://www.generadordepreus.info/ may-21 

http://www.f2i2.net/documentos/lsiF2I2/rbt/guias/guia_bt_10_sep03R1.pdf jun-21 

https://watium.es/# jun-21 

https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_08_Guia_tecnica_agu

a_caliente_sanitaria_central_906c75b2.pdf 

jun-21 

https://www.viessmann.es/content/dam/vi-

brands/ES/PDFs/Interacumuladores/Cat%C3%A1logo%20Interacumuladores.

pdf/_jcr_content/renditions/original./Cat%C3%A1logo%20Interacumuladores.p

df 

jun-21 
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https://www.boe.es/eli/es/rd/2014/06/06/413/dof/spa/pdf jun-21 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2015/2402/oj jun-21 

https://www.saunierduval.es/para-el-profesional/productos/calderas/calderas-

de-condensacion/ 

jun-21 

https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t25/p180/pond/l0/&file=02001.px&L=0 jun-21 

http://www.altare-energia.com/images/pdf/ALTARE_Smartblock.pdf jun-21 

http://www.solarcombiplus.eu/docs/SolarCombi_ClimateWell_trainingmaterial4

.pdf 

jun-21 

http://personales.upv.es/vsoto/index_archivos/FTP/SOLAR/rotartica.pdf jun-21 

https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/es/#MR jun-21 

https://www.greenheiss.com/rendimiento-panel-solar/ jun-21 

https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-04-21/europa-blindara-sus-

objetivos-de-lucha-contra-el-cambio-climatico-en-una-ley.html 

jun-21 

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_es jun-21 

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/el-proceso-

internacional-de-lucha-contra-el-cambio-climatico/la-union-europea/ 

jun-21 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_2182 jun-21 

https://datos.bancomundial.org/indicator/EN.ATM.CO2E.KT?locations=EU jun-21 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas

_y_profesionales/Empresas/Impuesto_sobre_Sociedades/Periodos_impositiv

os_a_partir_de_1_1_2015/Base_imponible/Amortizacion/Tabla_de_coeficient

es_de_amortizacion_lineal_.shtml 
 

jun-21 
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