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Resum 

En l’actualitat, l’edificació és un dels sectors que consumeix més energia i produeix emissions de CO2. 

Per aquest motiu, la nova construcció i rehabilitació d’edificis resulta un punt clau pel planeta. A partir 

de les auditories es permet verificar si el consum d’energia d’un determinat edifici és correcte i poder 

detectar quins factors afecten el consum. En aquest treball es realitza una auditoria tèrmica de l’edifici 

A del Campus Diagonal-Besòs, definint l’envolupant tèrmic i el sistema de climatització, per tal de 

conèixer el consum energètic i la potència contractada per mantenir les condicions de confort de 

l’edifici. L’objectiu principal és conèixer el sistema de climatització, el qual es tracta d’una xarxa de calor 

i fred, i determinar si la potència contractada és adequada. Per tal d’estudiar l’edifici es realitza una 

simulació tèrmica amb el software CYPECAD MEP. En el software, es defineix tant l’envolupant tèrmic 

com les condicions interiors i exteriors, el perfil d’ús de les càrregues internes, l’ocupació, la ventilació 

i la il·luminació. La simulació permet deduir que la potència contractada calorífica de la xarxa de calor 

resulta adequada malgrat que dona inferior al consum del comptador, però a causa de la falta 

d’informació de l’edifici. A més, si es compara les dades del comptador, no s’arriba a una potència 

instantània màxima de 1.750 kW amb una potència contractada de 2.200 kW. En canvi, s’arriba a la 

conclusió que la potència contractada frigorífica s’ha de reduir, ja que la simulació dona uns resultats 

molt semblants, on el pic màxim del comptador és de 1.075 kW i la potència contractada resulta de 

3.400 kW. Per tant, si es redueix, es pot disminuir el terme fix de la Factura de Districlima, la qual afecta 

la despesa econòmica mensual de la climatització del Campus. Per altra banda, s’estudia el balanç de 

la generació d’entropia de l’edifici. I així s’identifica que els elements pesats en contacte amb l'exterior 

produeixen les pèrdues més grans d’energia i la calor intern sensible generen el guany més gran 

d’energia en l’edifici A. 
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Resumen 

En la actualidad, la edificación es uno de los sectores que consume más energía y produce emisiones 

de CO₂. Por este motivo, la nueva construcción y rehabilitación de edificios resulta un punto clave por 

el planeta. A partir de las auditorías se permite verificar si el consumo de energía de un determinado 

edificio es correcto y poder detectar qué factores afectan el consumo. En este trabajo se realiza una 

auditoría térmica del edificio A de el Campus Diagonal-Besòs, definiendo el envolvente térmico y el 

sistema de climatización, para conocer el consumo energético y la potencia contratada para mantener 

las condiciones de confort del edificio. El objetivo principal es conocer el sistema de climatización, el 

cual se trata de una red de calor y frío, y determinar si la potencia contratada es adecuada. Para 

estudiar el edificio se realiza una simulación térmica con el software CYPECAD MEP. En el software, se 

define tanto el envolvente térmico como las condiciones interiores y exteriores, el perfil de uso de las 

cargas internas, la ocupación, la ventilación y la iluminación. La simulación permite deducir que la 

potencia contratada calorífica de la red de calor resulta adecuada a pesar de que mujer inferior al 

consumo del contador, pero a causa de la falta de información del edificio. Además, si se compara los 

datos del contador no se llega a una potencia instantánea máxima de 1.750 kW con una potencia 

contratada de 2.200 kW. En cambio, se llega a la conclusión que la potencia contratada frigorífica se 

tiene que reducir, puesto que la simulación mujer unos resultados muy parecidos donde el pico 

máximo del contador es de 1.075 kW y la potencia contratada resulta de 3.400 kW. Por lo tanto, si se 

reduce, se puede disminuir el término fijo de la Factura de Districlima, la cual afecta el gasto económico 

mensual de la climatización del Campus. Por otro lado, se estudia el balance de la generación de 

entropía del edificio. Y así se identifica que los elementos pesados en contacto con el exterior producen 

las pérdidas más grandes de energía y el calor interno sensible generan la ganancia más grande de 

energía en el edificio A.  
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Abstract 

Building is currently one of the sectors that consumes the most energy and produces CO₂ emissions. 

For this reason, the new construction and renovation of buildings is a key issue for the planet. From 

the audits it is possible to verify if the energy consumption of a given building is correct and to detect 

which factors affect consumption. In this work a thermal audit of the building A of the Campus 

Diagonal-Besòs is carried out, defining the thermal envelope and the air conditioning system, to know 

the energy consumption and the contracted power to maintain the comfort conditions of the building. 

The main objective is to know the air conditioning system, which is a district heating and cooling, and 

to determine if the contracted power is adequate. In order to study the building, a thermal simulation 

is carried out with CYPECAD MEP software. In the software, the thermal envelope is defined, as well as 

the indoor and outdoor conditions, the usage profile of the internal loads, occupancy, ventilation and 

illumination. The simulation allows to deduce that the contracted heating capacity  of the district 

heating is adequate despite the fact that it is lower than the consumption of the meter, but because 

of the lack of building information. Furthermore, a comparison of the meter data does not lead to a 

maximum instantaneous power of 1.750 kW with a contracted power of 2.200 kW. On the other hand, 

it is concluded that the contracted cooling power has to be reduced, since the simulation shows very 

similar results where the maximum peak of the meter is 1.075 kW and the contracted power is 3.400 

kW. Therefore, if it is reduced, the fixed term of the Districlima Invoice can be reduced, which affects 

the monthly economic expense of the Campus air conditioning. On the other hand, the entropy 

generation balance of the building is studied. And so it is identified that the heavy elements in contact 

with the exterior produce the greatest energy losses and the sensible internal heat generates the 

greatest energy gain in building A. 

 

  



  Memòria 

iv 

   

 

  



Auditoria Tèrmica de l’Edifici A de l’EEBE 

  v 

Agraïments 

Mereixen una menció especial els meus pares i el meu germà per fer-me arribar fins on he arribat amb 

l’esforç constant. 

Gràcies al professor Angel Cuadras, per dirigir aquest treball i proporcionar-me tot el material i consells 

necessaris per poder realitzar-lo. 

Vull agrair al Luis Candela (Cap de la Unitat de Manteniment del Campus Diagonal Besòs) per posar-

me en contacte amb el Josep Manel Sabaté Ibáñez, el Javier Alonso Carrasco i el Ramon Santafe 

Mantilla (Servei d’Infraestructures) per ajudar-me a obtenir les dades del consum energètic del 

comptador del Campus Diagonal-Besòs.  

Tanmateix, dono les gràcies a la Laura Solé Condeminas (Becària del Servei d’Infraestructures de la 

UPC) per enviar-me les dades del consum energètic mensual de la Factura de Districlima. 

Per acabar, dono les gràcies a Districlima en concret a la Carolina Ruiz Blanco (Assets Management 

Project Manager) per resoldre els dubtes sobre el funcionament de la xarxa de calor i fred. 

 

  



  Memòria 

vi 

   

 

  



Auditoria Tèrmica de l’Edifici A de l’EEBE 

  vii 

Glossari 

3D 3 Dimensions 

ACS Aigua Calenta Sanitària 

CO2 Diòxid de carboni 

CTE Codi Tècnic d'Edificació d'Espanya 

DHC District Heating &Cooling 

EEBE Escola d'Enginyeria de Barcelona Est 

ETSEIB Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona 

EUETIB Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona 

ICAEN Institut Català de l'Energia 

IDA Qualitat de l'Aire Interior 

IDAE Institut per la Diversificació i Estalvi de l'Energia 

IVA Impost sobre el Valor Afegit 

nZEB nearly Zero Energy Building  

RITE Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis 

SS Seguretat Social 

UTA Unitats de Tractament de l'Aire 

VEEI Valor d'Eficiència Energètica de la Instal·lació 
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1. Prefaci 

1.1. Origen del treball 

L’origen del treball ha sigut l’interès del Campus Diagonal-Besòs per avaluar l’eficiència energètica i 

econòmica del sistema de climatització de Districlima. En concret, l’estudi del consum energètic i 

potència contractada de la climatització de l’edifici A de l’EEBE. Aquest projecte s'ha realitzat en el marc 

del projecte CampusLab de l'EEBE i seguint amb el PECT Litoral Besós Territori Sostenible. 

1.2. Motivació 

La motivació principal que ha donat peu a desenvolupar aquest projecte és l’anàlisi crítica de com es 

comporta energèticament l’edifici A de l’EEBE. 

1.3. Requeriments previs 

En primer lloc, és necessari tenir en compte tots els coneixements adquirits al llarg del grau com 

termodinàmica i mecànica de fluids, entre altres. 

En segon lloc, s’ha de conèixer el sistema de climatització que  hi ha en l’edifici A del Campus Diagonal-

Besòs. La calefacció i refrigeració d’un edifici resulta clau en aspectes d’eficiència. En  el cas de l’edifici 

A consta d’una xarxa de calor i fred, que és un model de climatització que utilitza diferents fonts 

d’energia per produir energia tèrmica.  

Són de vital importància els coneixements de les diferents fonts d’energia de producció que existeixen 

en el mercat. És significatiu tenir idea de les diferents possibilitats que existeixen a l’hora de climatitzar 

un edifici.  

Altres factors necessaris del treball és la memòria tècnica, els plànols i les dades de consum tèrmic de 

l’edifici A de l’EEBE. 
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2. Introducció 

En els últims anys, el canvi climàtic està tenint un paper molt important en el món. Ocasionant que 

s’estableixin més mesures per poder aconseguir una major producció d’energia renovable i reduir l’ús 

dels combustibles fòssils, per tal de disminuir l’impacte ambiental. A la vegada hi ha una major 

demanda energètica a conseqüència de què la societat té uns estils de vida amb consums més elevats. 

En el cas del sector de l’edificació, cada cop més es vol aconseguir una eficiència energètica més 

elevada evitant les pèrdues d’energia i reduint el consum excessiu en la climatització. El Campus 

Diagonal-Besòs està climatitzat, per l’empresa Districlima, a partir d’una xarxa de calor i fred 

alimentada de dues centrals de producció d’energia. Aquest Campus està situat a Barcelona a la regió 

de Catalunya. 

En aquest projecte s’estudiarà el consum energètic de la climatització de l’edifici A de l’EEBE a partir 

d’una simulació i dades reals. La simulació i les dades s’han realitzat amb el programa IFC Builder, 

CYPECAD MEP i Excel. 

2.2. Objectius del treball 

Podem establir dos grans objectius principals en la realització del treball. El primer és determinar si 

l’edifici A de l’EEBE gestiona correctament la seva energia tèrmica comprada a Districlima. L’altre 

objectiu, és verificar si la potència contractada calorífica i frigorífica de la climatització es pot reduir i 

així disminuir la despesa econòmica. 

2.1. Abast del treball 

El present treball se centra en la calefacció i refrigeració de l’edifici A del Campus Diagonal-Besòs 

subministrada a partir de la xarxa de calor i fred de Districlima. Es realitza una simulació tèrmica tenint 

en compte l’emplaçament, els elements constructius, les superfícies i volums de cada un dels espais, 

la ventilació, l’ocupació, la il·luminació i les càrregues (baixa, mitjana o alta). A partir dels resultats de 

la simulació, es compara amb les dades de la Factura de Districlima i el comptador energètic de l’edifici 

A. 

A l’hora de realitzar l’estudi tèrmic, no es consideren els sistemes de climatització a nivell pràctic , però 

sí que s’estudia a mode teòric tot el que hi ha instal·lat perquè funcioni la xarxa de calor i fred. 
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3. Campus Diagonal-Besòs 

El Campus Diagonal-Besòs es va inaugurar el 14 de setembre del 2016 i va donar inici a les activitats de 

l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE). És un nou centre de la UPC que aglutina les activitats de 

docència i de recerca de l’antiga Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona 

(EUETIB),  i també una part de la docència i la recerca vinculada als àmbits de l’enginyeria química i de 

materials de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB). 

A través del Campus es promou un model universitari basat en l’impuls de la recerca i la innovació 

enfocada cap al sector productiu[1]. En aquest apartat es descriu l’emplaçament físic, les condicions 

climàtiques i l’ocupació. 

3.1. Emplaçament  

El Campus Diagonal-Besòs està situat a la cruïlla dels carrers Sant Ramon de Penyafort i Eduard 

Maristany, entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs.  En la Figura 3.1 es mostra un mapa de  

l’emplaçament on en color taronja està marcat el recinte que forma tot el Campus. Tanmateix, es 

mostra una imatge en vista satèl·lit del Campus en la Figura 3.2. 

 
Figura 3.1. Mapa emplaçament  del Campus Diagonal-Besòs [2]. 
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Figura 3.2. Mapa emplaçament  del Campus Diagonal-Besòs vista satèl·lit [2]. 

3.2. Zona climàtica  

La zona climàtica va molt unida a l’àmbit de l’eficiència energètica en l’edificació i defineix les 

sol·licitacions exteriors en termes de temperatura i radiació solar. 

Segons el Código Técnico de la Edificación (CTE) s’estableix en el seu document bàsic de Ahorro de 

Energia DB H1 de Condiciones para el control de la demanda energètica quines són les zones 

climàtiques en les quals es divideix Espanya. S’identifica les zones climàtiques mitjançant una lletra, 

corresponent a la severitat climàtica d’hivern, i un número, corresponent a la severitat climàtica d’estiu 

[3]. 

Per saber la zona climàtica d’una construcció es determina en funció de la localitat on s’ubica l’edifici i 

l’altitud del mateix sobre el nivell del mar. En el cas del Campus Diagonal-Besòs es localitza a Barcelona 

i es troba a 6 metres d’altitud sobre el nivell del mar, essent una zona climàtica C2 com es mostra en la 

Figura 3.3. 
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Figura 3.3. Taula a-Annex B del CTE del Ahorro de Energia DB H1 [4]. 

3.3. Descripció del Campus 

Actualment, el Campus consta de 53.000 m2 construïts, dividits en tres edificis dedicats a la docència i 

la recerca. Es preveu que aquesta infraestructura universitària englobi un conjunt de 13 edificis per a 

completar la superfície potencialment edificable de 150.000 m2. Els seus usos previstos seran crear 

sinergies entre la docència, la recerca, la transferència de tecnologia, els serveis de la comunitat 

universitària, i les empreses que donin resposta a les iniciatives emprenedores dins dels eixos temàtics 
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del Campus. Tal com s’observa a la Figura 3.4 hi ha un mapa del terreny del Campus amb els diferents 

espais [5]. 

 
Figura 3.4. Mapa dels edificis del Campus Diagonal-Besòs [6]. 

En el projecte s’analitza la climatització de l’edifici A del Campus. S’ha seleccionat aquest edifici perquè 

presenta dades molt variables al llarg de l’any i es podria determinar si està ben climatitzat. En 

conseqüència, si no està ben climatitzat, es podria reduir la potència contractada de refrigeració i 

calefacció, i no malgastar energia. 
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4. Xarxa de calor i fred de districte 

En el capítol 4 es tracta els aspectes més generals per a poder comprendre les xarxes de calor i fred de 

districte. 

4.1. Que és una xarxa de calor i fred 

Una xarxa urbana de calor i fred és una infraestructura que permet proveir d’energia tèrmica a 

múltiples edificis alhora. Aquesta energia s’utilitza per a produir la calefacció, la refrigeració i l’aigua 

calenta sanitària (ACS)  dels edificis. És a dir, permet substituir els equips convencionals que produeixen 

calor i fred dins dels edificis, com per exemple calderes i refredadores. 

 
Figura 4.1. Esquema xarxa de calor i fred de districte [7]. 

A continuació es descriuen les quatre parts fonamentals d’una xarxa de calor i fred: 

1. Central de producció d’energia. 

La producció de calor i fred es realitza de forma centralitzada per diversos consumidors. En la central 

de producció se situen, tant els equips de producció tèrmica d’alta eficiència i mínim impacte 

ambiental, com els sistemes de control i d’impulsió d’aigua calenta i freda a la xarxa de distribució. 

2. Xarxa de distribució. 

La xarxa de distribució constitueix d’un sistema de canonades pre-aïllades tèrmicament, per a l’aigua 

calenta i freda, que transporta l’energia des de la central fins a la subestació. 
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3. Subestació. 

La subestació es tracta d’una sala de reduïdes dimensions, on es disposa del conjunt d’equips, situada 

a l’edifici del client, amb els quals es lliura l’energia tèrmica a la instal·lació interior de l’usuari i on es 

situa el comptador energètic. 

4. Instal·lació interior de l’edifici. 

És el conjunt d’instal·lacions per mitjana de les quals es distribueix l’energia lliurada en la subestació 

als diferents espais de l’edifici [7]. 

4.2. Beneficis d’una xarxa de calor i fred 

Les instal·lacions centralitzades cada cop estan agafant més pes a diferència de les descentralitzades 

(individual). Es considera que la implementació d’un sistema de xarxa calor i fred centralitzat distribuït 

dins d’una edificació té múltiples beneficis. Els sistemes de climatització centralitzats permeten cobrir 

les demandes energètiques de diversos usuaris amb una única planta de generació d’energia. Aquesta 

producció centralitzada permet una millor solució per la climatització en grans edificis [8]. Tot seguit 

s’exposen els avantatges mediambientals, econòmics i de seguretat. 

Avantatges mediambientals: 

1. S’usen fonts d’energia residuals amb equips d’alt rendiment energètics minimitzant així el 

consum d’energies primàries d’origen fòssil. 

2. Reducció de l’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle, ja que és una solució més eficient 

energèticament. 

3. Reducció important de pèrdues de refrigerant a l’atmosfera en relació amb els sistemes 

convencionals. 

4. Disminució de sorolls i vibracions en els edificis connectats a la xarxa. 

5. Impacte visual nul, ja que el sistema permet que els terrats i façanes quedin totalment netes. 

6. Mitigació de l'efecte "illa de calor", si s’aconsegueix fer descendir la temperatura ambient 
entre 1 ºC i 2 ºC, gràcies a la substitució de centenars d'aparells d'aire condicionat per la 
climatització a través d’una xarxa DHC. 
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Avantatges econòmics: 

1. Reducció dràstica de la potència elèctrica a contractar. 

2. Estalvi en la factura energètica del consumidor, encara que suposa un cost elevat. 

3. Reducció del cost de manteniment i menys necessitat d'especialització dels tècnics. 

4. No cal comprar ni canviar els equips de producció propis. 

5. Facilitat en la previsió de la facturació energètica. 

6. Edificis d'última generació amb un alt valor afegit. 

Avantatges de seguretat: 

1. Garantia de seguretat i continuïtat del subministrament. 

2. Eliminació del risc de producció de legionel·losi a l'edifici quan s'eliminen les torres de 

refrigeració. 

3. Supervisió permanent de les instal·lacions per part d'especialistes, incloses les subestacions. 

4. Absència de gasos inflamables dins l'edifici [7]. 
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5. Districlima 

Les District Heating & Cooling (DHC) estan sent recolzades, tant des de la Comunitat Europea, com en 

l’àmbit regional i en molts casos, municipal. Es considera una solució més eficient energèticament que 

qualsevol altra alternativa de producció d’energia tèrmica, ja que permet la incorporació d’energies 

renovables a gran escala.  

A Espanya hi ha alguns projectes com R2Cities (Castilla-León), Móstoles District Heating i Xarxa de calor 

de Soria. A més a més, a Europa també destaca la Positif (França), Bristol City Council District Heating 

(Regne Unit), Padovafit! (Italia), Oxford Total Reytrofit Otr (Regne Unit). En el cinquè capítol es comenta 

la informació principal de la xarxa de calor i fred que hi ha a Barcelona anomenada Districlima [9]. 

5.1. Que és Districlima? 

Districlima S.A va ser la societat pionera a Espanya en l’execució i explotació d’una xarxa de districte de 

calor i fred. Tant per dimensió, com per implementació, es considera en una zona urbana consolidada 

de primer nivell, amb el seu punt d’origen a la central de producció situada al front litoral de Sant Adrià 

del Besòs. El traçat de la xarxa parteix de la zona Fòrum i es va distribuint cap al districte tecnològic del 

22@.  

L’empresa va ser construïda l’any 2002 a Espanya, per a dur a terme una xarxa de distribució de calor i 

fred per a la seva utilització en calefacció, refrigeració i l’aigua calenta sanitària (ACS). És a dir, un 

sistema de climatització centralitzat de distribució es considera la solució energètica innovadora, 

eficient i sostenible, per a la producció i distribució de l’energia tèrmica a les smartcities. 

El projecte inicial era remodelar urbanísticament la zona de Barcelona. Per tant, Districlima és  una 

resposta intel·ligent a la necessitat d’implementar un model de desenvolupament urbanístic de primer 

nivell sostenible, en termes energètics, econòmics i respectuós amb el medi ambient i amb els 

ciutadans.[10] 

Els accionistes de Districlima són Cofely, Tersa, Agbar, IDAE i ICAEN els quals es mostren els 

percentatges d’adquisició en la Figura 5.1. 
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Figura 5.1. Socis fundadors de Districlima S.A.[10]. 

5.2. Factura de Districlima 

Els costos associats i la facturació del consum energètic es poden desglossar en diferents termes: 
 

- Calor i fred part variable. 

La part variable de calor i fred correspon al consum (en MWh tèrmics) durant el període de 

facturació, i que són registrats pels comptadors energètics. Els conceptes apareixen diferenciats 

en calor i fred. 

- Calor i fred part fixa. 

El concepte depèn de la potència tèrmica contractada en fred i en calor, les quals no tenen per què 

ser la mateixa. La potència contractada ha determinat el DN de les canonades disposades en 

l’escomesa del client. Aquest terme de la factura és independent del consum de l’usuari.  

- Fred part variable volum. 

Aquest concepte està expressat en metre cúbics (m3) i compensa els sobrecostos de bombeig que 

afecten l’empresa subministradora d’energia. Aquests despeses addicionals són causats pel salt 

tèrmic contractual en el costat secundari de la instal·lació del client, en general establert a 8.5 ºC, 

que obliga a bombar més aigua per aportar la mateixa energia. 
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- Impost sobre el valor afegit (IVA). 

L’impost del valor afegit corresponent al 21% sobre la suma dels tres conceptes anteriors [11]. 

A mode d’exemple, es mostra una Factura de Districlima en la Figura 5.2. 

 

Figura 5.2. Facturació de Districlima [12]. 
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6. Xarxa de calor i fred de Districlima 

En aquest capítol es desenvolupa les quatre parts fonamentals de la xarxa de calor i fred de Districlima. 

6.1. Centrals de producció d’energia 

La xarxa de calor i fred de Districlima disposa de dues centrals de producció, una situada a l’entorn 

Fòrum (Central Fòrum), a tocar de la central de revaporització de residus sòlids urbans, i l’altra al 

districte tecnològic 22@ de Barcelona (Central Tànger), molt propera a la Plaça de les Glòries.  Tant la 

xarxa de calor com la de fred són anells de distribució, per tant, l’aigua es bombeja des de les dues 

centrals.  

En un principi, la central Fòrum era la central base i la central Tànger s’utilitzava per assumir els pics de 

demanda. Ara mateix, el principi de funcionament segueix sent el mateix. En els mesos d’alta demanda 

d’estiu i hivern, ambdues centrals estan en producció continua, ja que l’increment dels clients 

connectats a la xarxa és tal que se satura [13]. Tot seguit en els pròxims subapartats es descriuran les 

característiques d’ambdues centrals. 

6.1.1. Central Fòrum 

La Central Fòrum va ser construïda en l’any 2003 i va entrar en servei en l’abril de 2004. En la central 

es produeix aigua calenta i freda, que és distribuïda a través d’una xarxa de calefacció i refrigeració de 

districte per les zones Fòrum i 22@. Des dels seus inicis va ser concebuda com una central d’alta 

eficiència i dissenyada amb uns criteris de sostenibilitat i respecte al medi ambient. La central ocupa 

una superfície de 1.956 m2 i es troba integrada en l’entorn amb un nul impacte visual, situada sota 

d’una coberta artificial de vegetació tal com es mostra en la Figura 6.1 [13]. 

 
Figura 6.1. Vista exterior Central Fòrum [14].. 



  Memòria 

14 

   

Pel que fa a la pràctica total de la calor i una gran part del fred es produeix mitjançant l’aprofitament 

del vapor d’aigua generat en el procés d’incineració dels residus sòlids urbans a la central de TERSA. 

Com que aquesta font d’energia no és d’origen fòssil, no produeix CO2. Per tant, garanteix una bona 

certificació energètica dels usuaris connectats a la xarxa. La resta del fred és produït mitjançant 

refredadores de màxima eficiència energètica refrigerades amb aigua de mar. A l’utilitzar aigua de mar 

per a la refrigeració dels equips maximitza la seva eficiència energètica i evita la utilització de torres de 

refredament, amb el consegüent estalvi de consum d’aigua potable i electricitat [13].  

El sistema es completa amb un dipòsit d’acumulació d’aigua freda de 5.000 m3 que permet que les 

refredadores treballin en el seu règim de màxima eficiència, i es puguin aprofitar en els períodes on 

l’electricitat és més econòmica per a refredar l’aigua de dipòsit [13]. La central disposa dels següents 

equips: 

- Producció de fred: 

o 2 equips d’absorció Broad de 4,5 MW cada una refrigerats indirectament per l’aigua del 

mar. 

o 1 dipòsit d’acumulació d’aigua freda de 5000 m3. 

o 2 refrigeradores elèctriques Mc Quay de 4 MW cada una. 

o 2 refrigeradores elèctriques Johnson Controls de 7 MW cada una [13]. 

En la Figura 6.2 es mostra un equip de producció de fred de la central Fòrum on hi ha un equip 

d’absorció Broad. 

 
Figura 6.2. Equip Broad d’absorció [14]. 
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- Sistema de refrigeració: 

o 3 intercanviadors d’aigua de mar- aigua de refrigeració de màquines de 12,5 MW cada 

una. 

o 1 estació de captació d’aigua de mar de 5000 m3/h [13]. 

- Producció de calor: 

o 4 intercanviadors de vapor-aigua de 5 MW cada una. 

o 1 caldera de gas de 20 MW (backup, només en marxa si no hi ha disponibilitat de vapor) 

[13]. 

En la Figura 6.3 es mostra un equip de producció de calor de la central Fòrum on es mostra els 

intercanviadors de calor vapor-aigua. 

 
Figura 6.3. Intercanviadors de calor vapor-aigua [14]. 

6.1.2. Central Tànger 

La central Tànger es va construir en ple 22@, en un solar situat en la confluència dels carrers Tànger i 

Roc Boronat. Aquesta segona central té com a finalitat garantir el subministrament en els períodes de 

major demanda. La central es va posar en marxa a mitjans de l’any 2011 a causa del creixement de la 

xarxa urbana de calor i fred de les zones del Besòs i del 22@.  

La Central ocupa una superfície en planta de 584 m2 on compta amb una superfície construïda de 872 

m2 sobre rasant i 2.174 m2 sota rasant tal com es mostra en la Figura 6.4 [15]. 
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Figura 6.4. Vista exterior Central Tànger [14]. 

Aquesta disposa d’un avançat sistema d’acumulació de gel que permet la producció d’energia en els 

períodes on no hi ha demanda, i els emmagatzema fins que pugui ser distribuït [15]. En la Figura 6.5 es 

mostra una imatge dels intercanviadors dels dipòsits de gel.  

 
Figura 6.5. Intercanviadors dels dipòsits de gel [14]l. 

La Central consta dels següents equips: 

- Producció de fred: 

o 2 equip de compressió Friotherm de 6,7 MW per la producció d’aigua a -7 ºC. 

o 1 equip de compressió Quantum de 6,7 MW per la producció d’aigua freda a 4 ºC [15]. 

En la Figura 6.6 i Figura 6.7 es mostra dos equips de producció de fred els quals són l’equip 

Friotherm de compressió i  l’equip multicompressor Quantum, respectivament. 
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Figura 6.6. Equip Friotherm de compressió [14]. 

 
Figura 6.7. Equip multicompressor Quantum[14]. 

- Producció de calor: 

o  2 calderes de gas natural de 13,4 MW cada una per produir d’aigua calenta a més de 90 

ºC. Aquestes calderes expulsen els gasos de combustió a través de la xemeneia de l’antiga 

fàbrica de Ca l’Aranyó (1872) [15]. 

En la Figura 6.8 s’observa la xemeneia de Ca l’Aranyó on s’expulsen els gasos de combustió de les 

calderes de gas natural. 

 
Figura 6.8. Xemeneia de Ca l’Aranyó per on s’expulsen els gasos de les calderes [16]. 
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6.2. Xarxa de distribució 

6.2.1. Com es distribueix l’energia? 

Un cop produïda l’energia es distribueix amb una xarxa de calor i fred que discorre per la ciutat de 

Barcelona, sigui enterrada o en galeries de servei, com es mostra en la Figura 6.9 i Figura 6.10, 

respectivament [17]. 

 
Figura 6.9. Xarxa de distribució enterrada en la via pública [14] 

 
Figura 6.10. Xarxa de distribució en galeria de servei [14]. 

La xarxa de distribució consta de quatre canonades paral·leles que transporten l’energia des de les 

centrals de producció fins a les subestacions dels edificis. Dues de les canonades són d’aigua calenta 

pel servei de calor (a temperatura d’impulsió a 90 ºC i retorn a 60 ºC). Les altres dues són d’aigua freda 

pel servei de fred (a una temperatura d’impulsió a 5,5 ºC i retorn de 14 ºC) [17].   

La xarxa funciona sota el principi de cabal variable (bombeig en funció de la demanda tèrmica) i volum 

constant (l’aigua circula en un circuit tancat). Tal com es mostra en la Figura 6.11 s’observa tota la xarxa 

de distribució de les canonades on hi ha les dues centrals i el Campus Diagonal-Besòs. 
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Figura 6.11. Mapa de la xarxa de distribució [17]. 

En el 2016 disposava una potència de fred i calor de 93 MW i 62 MW respectivament, comptava amb 

95 edificis i la xarxa feia 16,8 km. El Campus Diagonal- Besòs es va incorporar en aquell mateix any a la 

xarxa de calor i fred de Districlima. En la Figura 6.12 es pot observar un mapa de la zona del Campus 

connectada a Districlima. 

 
Figura 6.12. Mapa ampliat de la zona del Campus de la xarxa de distribució del 2016 [14]. 
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En l’any 2019, disposa d’una xarxa de calor i fred més ampliada a la zona 22@ on hi ha una potència 

de fred i calor de 113 MW i 79 MW respectivament, constava de 117 edificis i la xarxa feia una distància 

de 20,2 km. En la Figura 6.13 es mostra el mapa de la distribució del 2019. 

 
Figura 6.13. Mapa de la xarxa de distribució de l’any 2019 [14]. 

6.2.2. Canalitzacions  

Les canalitzacions utilitzades són pre-aïllades tèrmicament i se subministren ja calorífugues de fàbrica, 

on aquest aïllament s’executa mitjançant un procés automàtic d’injecció en continu. Cada canalització 

està constituïda per diverses capes que, de dins a fora, són: 

o Una canonada d’acer per al transport del fluid. 

o Una capa d’aïllament a base d’escuma de poliuretà rígid. 

o Un revestiment exterior de polietilè d’alta densitat. 

Els diàmetres de les canalitzacions poden oscil·lar entre els DN 150 a DN 900 per al fred i DN 80 a DN 

450 per a la calor. Les canonades es col·loquen en una rasa complint l’ordre estricte de la Figura 6.14 

on  primer va la canonada d’impulsió d’aigua freda i després la de retorn. Al costat se situa la de retorn 

d’aigua calenta i finalment la d’impulsió [18]. 
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Figura 6.14. Esquema de les canalitzacions[18]. 

Aquestes quatre canonades estan situades en una única rasa on disposen de tres tubs de 50 mm de 

diàmetre de polietilè pels cables de la fibra òptica que permeten controlar l’energia dels punts 

d’entrega. A més, disposen d’un sistema que detecta les fuites on es detecta la variació  de resistència 

elèctrica d’un cable conductor interior de la capa de canalitzacions [18]. 

6.3. Subestació 

6.3.1. Per què serveix la subestació? 

La transferència d’energia tèrmica entre la xarxa de distribució i el consumidor (l’edifici) es realitza a 

través de la subestació. La subestació és la instal·lació que independitza els circuits d’aigua de 

Districlima dels usuaris, i regula la potència aportada a l’edifici en cada moment.  Les subestacions són 

imprescindibles quan: 

o S’ha d’adequar la temperatura del fluid de la xarxa a la temperatura d’ús en l’edifici. 

o Quan es vol independitzar la xarxa de distribució de l’usuari [19]. 

A continuació es mostra en la Figura 6.15 un esquema simplificat d’una subestació. 

 
Figura 6.15. Esquema simplificat de la subestació [19]. 
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6.3.2. Tipologies de connexions de subestacions 

Hi ha dos tipus de subestacions en funció de la tipologia de consum, de connexió directa i de connexió 

indirecta. La diferència consisteix en que si l’aigua de la xarxa de distribució entra directament en els 

emissors d’energia dels edificis (connexió directa), o bé si es produeix la transferència de calor 

mitjançant un bescanviador de calor de forma que els circuits s’independitzen (connexió indirecta).  A 

continuació s’explica més detallada cada una d’elles. 

- Connexió directa. 

En aquest tipus de connexió l’aigua de la xarxa de distribució es transfereix directament al circuit 

de calefacció i/o refrigeració propi de l’edifici. Resulta avantatjosa, ja que l’usuari s’evita la 

instal·lació de l’intercanviador de calor i el sistema de bombeig. 

Per altra banda, té l’inconvenient que no hi ha la separació entre el circuit primari i el secundari. 

Això provoca que la regulació es produeixi en els mateixos emissors, on es pot fer per variació del 

cabal o de la temperatura d’impulsió. Al fet de no tenir separació provoca que si es produeix una 

pèrdua o fuita afecta a tot el circuit. Aquesta tipologia s’utilitza en microxarxes i no resulta gaire 

recomanable. 

- Connexió indirecta. 

Aquesta connexió és la més utilitzada. La connexió indirecta utilitza els bescanviadors de calor els 

quals separen el circuit primari del circuit secundari, és a dir, els emissors propis de l’edifici. El 

sistema resulta més car que el de connexió directa, però permet separat la xarxa i l’edifici. Això 

implica la reducció del risc de fuites d’aigua en la instal·lació [19]. 

6.3.3. Intercanviadors de calor de les subestacions 

Un bescanviador o intercanviador de calor és un element encarregat de facilitar el flux entre dos fluids. 

El fluid calent cedeix calor al fred, refredant el fluid calent i escalfant el fred. El mètode de funcionament 

està basat en la conducció, convecció i radiació. Aquests dispositius són usats en sistemes de 

refrigeració, de calefacció i en processos de canvi de fase [20]. 

En el cas d’una xarxa de calor i fred, l’intercanviador de calor permet la transmissió de calor o fred, 

entre el circuit primari (xarxa de distribució) i el secundari (instal·lació interior) a la vegada que separa 

hidràulicament els dos circuits. En la Taula 6.1 hi ha les condicions típiques de les subestacions respecte 

al circuit primari i secundari de la xarxa de calor i fred[19]. 
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Taula 6.1.Condicions típiques de les subestacions. 

6.4. Instal·lació interior 

La instal·lació interior fa referència al circuit secundari de l’edifici disposat en cada una de les plantes. 

6.4.1. Regulació de la instal·lació interior 

La regulació de potència de la instal·lació interior en cada terminal del circuit de l’usuari es realitza amb 

una vàlvula de dues vies la qual regula el cabal que arriba a la terminal tal com es mostra la Figura 6.16. 

 
Figura 6.16. Regulació de la instal·lació interior amb vàlvules de 2 vies[19]. 

Per altra banda, hi ha altres opcions a considerar com la regulació del cabal de la bomba amb un 

variador de freqüència i la instal·lació d’una vàlvula presostàtica per instal·lacions interiors amb 

diverses terminals. Una vàlvula presostàtica s’utilitza en condensadors alimentats amb aigua on es 

modula el cabal d’aigua de manera que es garanteix l’equilibri de l’intercanvi tèrmic en qualsevol 

circumstància [21]. En la Figura 6.17 es mostra una imatge d’una vàlvula presostàtica a tall d’exemple. 

Primari Secundari

Temperatura entrada >= 90 ºC <= 55 ºC

Temperatura sortida <= 60 ºC <= 85 ºC

Temperatura entrada <= 5,5ºC >= 7 ºC

Temperatura sortida >= 14 ºC >= 15,5 ºC

C
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o
r
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Figura 6.17. Exemple de vàlvula presostàtica [22]. 

En la Figura 6.18 es mostra l’esquema de regulació d’instal·lacions amb vàlvula de dues vies i una 

vàlvula presostàtica.  

 
Figura 6.18. Regulació d'instal·lacions interiors amb vàlvules de 2 vies i vàlvula presostàtica[19]. 

6.4.2. Sistema de bombeig 

El sistema de bombeig és essencial per poder repartir el fluid per tot l’edifici. La funció de la bomba és 

oferir el cabal adequat per les millors condicions de funcionament de la instal·lació de l’edifici. El cabal 

depèn de les necessitats de demanda, de forma que el consum elèctric és inferior. En el cas que hi 
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hagués un problema tècnic es recomana que s’instal·lin dues bombes en paral·lel perquè si una d’elles 

s’ha de reparar, no afecti la instal·lació i pugui seguir en marxa. La bomba de circulació ha d’estar en 

funcionament continu i és recomanable que disposi d’un control de velocitat i soroll [19]. 

6.4.3. Seguretat 

Pel que fa a la seguretat del subministrament d’energia té en compte molts elements produint que la 

seguretat de subministrament de calor i fred sigui molt més elevada del que podria disposar 

individualment un edifici que disposes d’equips propis. Així mateix, les subestacions dels clients estan 

monitoritzades permanentment des de la central mitjançant fibra òptica, de manera que Districlima 

pot saber en temps real el que s’està produint.  

Altrament, consta amb un modern sistema de detecció de fuites a la xarxa que assegura una ràpida i 

eficient prevenció en els danys que es puguin ocasionar en les canonades[19].    

 

 

 



  Memòria 

26 

   

7. Informació tècnica de la climatització de l’Edifici A 

En aquest setè capítol es defineix la climatització de l’edifici A. Es descriu les parts instal·lades en l’edifici 

com la subestació i la instal·lació interior. 

7.1. Emplaçament de l’edifici A 

L’emplaçament de l’edifici A corresponent al nou Campus Diagonal-Besòs de la Universitat Politècnica 

de Catalunya (UPC). S’ubica a l’avinguda Eduard Maristany, 6-12 a Sant Adrià del Besòs (08930)[23]. En 

la Figura 7.1 es mostra la localització de l’edifici A  on s’observa la seva forma característica. 

 
Figura 7.1. Plànol ampliat de l'emplaçament de l'edifici A[23]. 

7.2. Descripció de l’edifici A 

L’edifici A acull un total de 27.979 m2 distribuïts en 13 plantes amb una ocupació total de 4.492 

persones. Aquest edifici està destinat a les instal·lacions per a la docència, diversos grups de recerca 

en diferents àmbits de l'enginyeria (biomèdica, electricitat, electrònica i automàtica industrial, energia, 

materials, mecànica i química). Es considera que l’edifici funciona unes 13 hores diàries de dilluns a 

divendres[23]. En la Figura 7.2 es mostra una de les façanes de l’edifici A. 
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Figura 7.2. Façana Edifici A [23]. 

Tot seguit es mostra les tipologies d’espais i les superfícies construïdes totals de cadascuna de les 

plantes de l’edifici en la Taula 7.1. 

 
Taula 7.1. Edifici A tipologia d'espais i superfície construïda per plantes[23]. 

7.3. Sistema de climatització i ventilació de l’edifici A 

La instal·lació de climatització és d’origen tèrmic i prové de la xarxa general de Districlima, tant per a la 

generació de fred com de calor. Aquesta connexió es realitza a través de quatre bescanviadors de calor, 

dos pel circuit de calor i dos pel circuit de fred. 

El conjunt de la instal·lació consta d’una potència calorífica total de 2.200 kW i una potència frigorífica 

total de 3.400 kW. Aquestes potències tan elevades són el motiu pel qual hi ha instal·lats dos 

Planta Tipologia d'espais Superfície [m2]

Soterrani -2 Aparcament i sala de màquines 4.346,12

Soterrani -1 Biblioteca, laboratoris i lavabos 3.112,41

Baixa Sala d'actes, bar-cafeteria, aules i lavabos 2.557,75

Primera Aules i lavabos 2.452,98

Segona Aules i lavabos 2.452,95

Tercera Sala d'estudi, laboratoris i lavabos 1.595,82

Quarta Laboratoris i lavabos 1.595,50

Cinquena Laboratoris i lavabos 1.595,60

Sisena Laboratoris i despatxos 1.632,32

Setena Laboratoris i despatxos 1.426,98

Vuitena Laboratoris i despatxos 1.430,28

Novena Laboratoris i despatxos 1.460,70

Desena Laboratoris i despatxos 1.460,73

27.120,14TOTAL
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bescanviadors de calor en cadascun dels circuits. Els bescanviadors de calor instal·lats són de la marca 

INDELCASA Model SC-P-054m/336 (Fred) i model SX-P-026H/041 (Calor). La potència de cadascun 

d’ells és de 1700 kW i 1100 kW, respectivament. 

Tot l’edifici disposa d’una xarxa hidràulica, la qual és impulsada a través d’un conjunt de bombes 

ubicades en la mateixa planta soterrani -2 de l’edifici, on s’allotgen els intercanviadors de calor. El 

conjunt de bombes estan dissenyades per tal de poder ajustar el funcionament de les bombes a les 

necessitats de la demanda tèrmica. El sistema està format per un conjunt de 6 bombes, 2+1 pel 

funcionament del 100% de la potència i 2+1 pel funcionament del sistema a un rang de potència per 

dotar del 30% en cadascun dels circuits de fred i calor. El sistema de bombeig està dissenyat també per 

tal de garantir la continuïtat del servei en cas d’averia d’alguna de les bombes o aturada per 

manteniment. Les bombes són de la marca ETANORM. Les bombes del circuit de calor són tres del 

model ENR 65-160 i tres del model ENR 40-125. El cabal a bombejar en el circuit de calor  correspon a 

204,274 m3/h. Les bombes del circuit de fred són tres bombes del model ENR 80-160 i tres del model 

ENR50-160. El cabal a bombejar en el circuit de fred correspon a 343,163 m3/h. 

El circuit hidràulic es caracteritza per ser de cabal variable. Per tant, a cada planta hi ha instal·lada una 

vàlvula de regulació de pressió i una vàlvula  de regulació de cabal. La instal·lació transcorre pel fals 

sostre a dins de canonades d’acer negre amb aïllament i barrera de vapor. Aquest circuit alimenta als 

fan-coils, unitats terminals de fred i calor de l’edifici distribuïts per les diferents sales i a les UTA’s 

ubicades a coberta o a les plantes inferiors de l’edifici. Els fan-coils disposen de desguàs individual amb 

canonada de PVC DN32. Les renovacions d’aires de les sales climatitzades amb fan-coils es realitza a 

través de diverses unitats de tractaments d’aire ubicades a la coberta de l’edifici. Aquests 

climatitzadors són els encarregats de realitzar les aportacions d’aire primari necessàries a cada sala 

climatitzada per un fan-coil i també climatitzar les zones de pas de cada planta. Tota aquesta xarxa de 

conductes és de cabal variable al disposar d’un seguit de sondes de temperatura i sondes de qualitat 

d’aire connectades a un autòmat de regulació. 

La climatització dels laboratoris es realitza de forma independent. Tots els laboratoris ubicats de la 

planta segona cap a dalt disposen d’un climatitzador independent o multizona, el qual climatitza les 

sales amb aire 100% de l’exterior, és a dir, no existeix recirculació de l’aire tractat de la sala. Els 

climatitzadors multizona dels laboratoris són climatitzadors amb bateries independents per a cada 

sala. Aquests climatitzadors també estan ubicats a la planta coberta conjuntament amb els 

climatitzadors d’aportació d’aire primari. 

Per últim, les plantes inferiors de l’edifici, des de la planta 1 fins a la planta soterrània -2 segueix una 

climatització independent de la resta de l’edifici. Aquesta climatització es realitza a través de fan-coils 

acoblats a la xarxa hidràulica connectada a Districlima i a través d’uns climatitzadors ubicats a la planta 
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soterrània, primera i baixa, alimentats també a través de la xarxa hidràulica. En alguns casos, el mateix 

climatitzador d’aportació d’aire exterior climatitza alguna de les sales directament. També és dona el 

cas de fan-coils acoblats a la xarxa hidràulica amb aportació d’aire primari a través d’un recuperador 

de calor ubicat a la façana de l’edifici. El recuperador de calor és de flux creuat, de la marca S&P, del 

model CADT-D-D 55 CH amb una potència de 2x 1,5 kW. Tots els climatitzadors disposen de 

recuperadors de calor. 

Tot el traçat de conductes de climatització està realitzat amb conductes de seccions variables de xapa 

galvanitzada a les aportacions d’aire primari i fibra de vidre als conductes des de la unitat interior de la 

sala (fan-coil) i el difusor. Tots els climatitzadors i fan-coils són de la marxa Airlan [23]. En l’Annex B hi 

ha els plànols referents a la climatització de cada planta. 

7.4. Subestació energètica de l’edifici A 

7.4.1. Descripció general de la subestació de l’edifici A 

L’edifici es troba climatitzat per l’empresa Districlima amb el sistema d’una xarxa de calor i fred. La 

interconnexió es realitza en el soterrani -2 on hi ha una subestació energètica de 172,757 m2. En 

aquesta sala es troben els bescanviadors de calor i el conjunt de bombes que forma part del circuit 

hidràulic que alimenten els elements terminals interiors distribuïts per les plantes i els climatitzadors 

de coberta[23].  A continuació es mostra un plànol de la distribució dels bescanviadors de calor i les 

bombes en la Figura 7.3. 

 
Figura 7.3. Plànol ampliat de la subestació de l'edifici A [23]. 
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7.4.2. Característiques del circuit hidràulic 

- Característiques del circuit de calor. 

El circuit de calor disposa de dos bescanviadors de plaques connectats a la xarxa urbana de distribució 

de climatització. El bescanviador de calor de plaques juntes transmet energia tèrmica d'un fluid a un 

altre. Està format per un conjunt de plaques metàl·liques corrugades i unes juntes de goma que 

garanteixen la seva estanquitat, tot això muntat sobre un bastidor. En el cas de la gama SX són plaques 

asimètriques que permeten una major disparitat de cabal entre els dos circuits. També combinen dos 

tipus de placa (H i L) amb la particularitat que la placa pot ser girada tant en el seu eix vertical, com en 

horitzontal en múltiples combinacions. En la Taula 7.2 es mostra la descripció de les característiques 

més destacables i en la Figura 7.4 una imatge real del bescanviador de calor[24]. 

 
Taula 7.2. Característiques del bescanviador de calor pel circuit de calor[23]. 

 
Figura 7.4. Bescanviador de calor [25]. 

El disseny dels bescanviadors ha de tenir en compte el salt tèrmic de la xarxa de distribució del circuit 

de calor d’una temperatura d’impulsió de 55ºC i retorn de 45ºC de Districlima. Les canonades són 

d’acer negre, amb aïllament amb barrera de vapor, i de gruix en funció del diàmetre de la canonada. 

En l’Annex A es mostra l’esquema del circuit de calor de Districlima[23]. 

Descripció Bescanviador de calor

Marca INDELCASA

Model SX-P-026H/041

Tipus de plaques Plaques amb juntes

Superfície intercanvi [m2/placa] 0,26

Màxima temperatura de treball [ºC] 170
Mínima temperatura de treball [ºC] -30

Capacitat frigorífica [kW] 1100
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Un cop el fluid ha circulat pel bescanviador de calor es distribueix als climatitzadors i fan-coils amb un 

conjunt de 6 bombes, 2+1 pel funcionament del 100% de la potència i 2+1 pel funcionament del 

sistema a un rang de potència per sota del 30% [23]. Els dos models de bombes utilitzats es mostren 

en la Taula 7.3 i Taula 7.4. 

 
Taula 7.3. Característiques de la bomba del circuit de calor 1[23]. 

 
Taula 7.4. Característiques bomba del circuit de calor 2 [23]. 

- Característiques del circuit de fred. 

El circuit de fred disposa de dos bescanviadors de plaques connectats a la xarxa urbana de distribució 

de climatització. El bescanviador de calor pel circuit de fred consta d’unes plaques amb juntes, però de 

la Gama SC. Es tracta d’un disseny tradicional de plaques simètriques. Aquest combina dos tipus de 

placa per optimitzar l’intercanvi tèrmic: Plaques H amb un angle obtús amb alta transmissió tèrmica i 

plaques L amb un angle agut amb baixa pèrdua de càrrega[26]. En la Taula 7.5 es mostra la descripció 

de les característiques més destacables. 

 
Taula 7.5. Característiques del bescanviador de calor pel circuit de fred [23]. 

Descripció Bomba del circuit de calor 1

Marca Etanorm

Model ENR 65-160

Motor 2900-11 kW

Cabal de bombeig necessari [m3/h] 96

Alçada de bombeig necessaria [m] 25

Potència absorbida [m] 9,15

Rendiment [%] 72,63

Descripció Bomba del circuit de calor 2

Marca Etanorm

Model ENR 40-125

Motor 2900-2,2 kW

Cabal de bombeig necessari [m3/h] 22

Alçada de bombeig necessaria [m] 16

Potència absorbida [m] 1,47

Rendiment [%] 66,22

Descripció Bescanviador de calor

Marca INDELCASA

Model SC-P-054M/336

Tipus de plaques Plaques amb juntes

Superfície intercanvi [m2/placa] 0,54

Màxima temperatura de treball [ºC] 170
Mínima temperatura de treball [ºC] -30

Capacitat frigorífica [kW] 1700



  Memòria 

32 

   

El disseny dels bescanviadors té en compte la temperatura d’impulsió 7ºC i retorn 15º de Districlima. 

Les canonades són d’acer negre, amb aïllament amb barrera de vapor, i de gruix en funció del diàmetre 

de la canonada. En l’Annex A  es mostra l’esquema del circuit de fred de Districlima. 

Un cop el fluid ha circulat pel bescanviador de calor es distribueix als climatitzadors i fan-coils amb un 

conjunt de 6 bombes, 2+1 pel funcionament del 100% de la potència i 2+1 pel funcionament del 

sistema a un rang de potència per sota del 30 % [26]. Els dos models de bombes utilitzats es mostren 

en la Taula 7.6 i Taula 7.7. 

 
Taula 7.6. Característiques bomba del circuit de fred 1[23]. 

 
Taula 7.7. Característiques bomba del circuit de fred 2[23]. 

7.5. Instal·lació interior de l’edifici A 

7.5.1.  Unitats de tractament de l’Aire (UTA) 

Les Unitats de Tractament de l’Aire (UTA) o climatitzador permet realitzar un tractament integral de 

l’aire utilitzat en un sistema de climatització. Aquestes permeten controlar totes les variables de l’aire 

com: 

1. Ventilació (aportació d’aire exterior). 

2. Qualitat d’aire (filtrat). 

3. Temperatura (escalfament o refredament). 

Descripció Bomba del circuit de fred 1

Marca Etanorm

Model ENR 80-150

Motor 2900-18,5 kW

Cabal de bombeig necessari [m3/h] 158

Alçada de bombeig necessaria [m] 29

Potència absorbida [m] 16,03

Rendiment [%] 79,61

Descripció Bomba del circuit de fred 2

Marca Etanorm

Model ENR 50-160

Motor 2900-4 kW

Cabal de bombeig necessari [m3/h] 52

Alçada de bombeig necessaria [m] 18

Potència absorbida [m] 3,53

Rendiment [%] 72,95
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4. Humitat [27]. 

En el cas de l’edifici A es troben ubicades en diferents plantes i disposen de característiques diferents. 

A continuació s’exposa la localització de cada un dels climatitzadors de l’edifici en la Taula 7.8. 

Tanmateix,  estan descrites les seves característiques generals en la Taula 7.9, Taula 7.10 i Taula 7.11. 

 
Taula 7.8. Ubicació per plantes de les unitats de tractament d'aire de l’edifici [23]. 

 

Taula 7.9.Característiques de les unitats de tractament d'aire 1 [23]. 

Planta UTA Planta UTA

Soterrani -1 CLS-1-1 Coberta CL-07

Baixa CLB-01 Coberta CL-08

Baixa CLB-02 Coberta CL-09

Baixa CLB-03 Coberta CL-10

Baixa CLB-04 Coberta CL-11

Primera CL-101 Coberta CL-12

Primera CL-101' Coberta CL-13

Primera CL-102 Coberta CL-14

Primera CL-102' Coberta CL-AP-01

Coberta CL-01 Coberta CL-AP-02

Coberta CL-02 Coberta CL-AP-03

Coberta CL-03 Coberta CL-AP-04

Coberta CL-04 Coberta CL-AP-05

Coberta CL-05 Coberta CL-AP-06

Descripció CLS-1-1 Descripció CL-102

Marca AIRLAN Marca AIRLAN

Model FMA 122 Model FMA 122 ESP

Potència frigorífica [kW] 66,05 Potència frigorífica [kW] 67,98

Potència calorífica [kW] 50,79 Potència calorífica [kW] 58,19

Tipus de recuperador Rotatiu TE AL 12 N v11 M 1K TR AR Tipus de recuperador Rotatiu TE AL 15 N v15 M 1 K TR AR

Rendiment recuperador en fred [%] 66,12 Rendiment recuperador en fred [%] 67,31

Rendiment recuperador en calor [%] 64,82 Rendiment recuperador en calor [%] 68,61

Cabal d'aire [m3/h] 11.212 Cabal d'aire [m3/h] 11.000

Filtres F9 Filtres F9

Descripció CLB-01 Descripció CL-102'

Marca AIRLAN Marca AIRLAN

Model FMA 195 ESP Model FMA 122 ESP

Potència frigorífica [kW] 65,94 Potència frigorífica [kW] 68,98

Potència calorífica [kW] 92,65 Potència calorífica [kW] 58,19

Tipus de recuperador Rotatiu TE AL 18 N v16 M 1K TR AR Tipus de recuperador Rotatiu TE AL 16 N v11 K TR AR

Rendiment recuperador en fred [%] 65,40 Rendiment recuperador en fred [%] 67,31

Rendiment recuperador en calor [%] 64,02 Rendiment recuperador en calor [%] 68,61

Cabal d'aire [m3/h] 16.976 Cabal d'aire [m3/h] 11.000

Filtres F9 Filtres F9

Descripció CLB-02 Descripció CL-01

Marca AIRLAN Marca AIRLAN

Model FMA 100 Model FMA 021

Potència frigorífica [kW] 48,45 Potència frigorífica [kW] 18,23

Potència calorífica [kW] 42,65 Potència calorífica [kW] 11,78

Tipus de recuperador Rotatiu TE AL 15 N v11 M 1K TR AR Tipus de recuperador Rotatiu BE AL 05 N 0610 C 1 AE SC AGBP110

Rendiment recuperador en fred [%] 69,60 Rendiment recuperador en fred [%] 57,00

Rendiment recuperador en calor [%] 70,90 Rendiment recuperador en calor [%] 60,90

Cabal d'aire [m3/h] 8.306 Cabal d'aire [m3/h] 1.589

Filtres F9 Filtres F9

Descripció CLB-03 Descripció CL-02

Marca AIRLAN Marca AIRLAN

Model FMA 060 Model FMA 028

Potència frigorífica [kW] 35,30 Potència frigorífica [kW] 24,93

Potència calorífica [kW] 36,05 Potència calorífica [kW] 15,27

Tipus de recuperador Rotatiu TE AL 12 N v11 M 1K TR AR Tipus de recuperador Rotatiu BE AL 05 0775 C 1 AE SC AGBP110

Rendiment recuperador en fred [%] 68,78 Rendiment recuperador en fred [%] 57,30

Rendiment recuperador en calor [%] 70,08 Rendiment recuperador en calor [%] 61,20

Cabal d'aire [m3/h] 5.235 Cabal d'aire [m3/h] 2.058

Filtres F9 Filtres F9

Descripció CLB-04 Descripció CL-03

Marca AIRLAN Marca AIRLAN

Model FMA 100 Model FMA 021

Potència frigorífica [kW] 105,62 Potència frigorífica [kW] 21,52

Potència calorífica [kW] 70,90 Potència calorífica [kW] 14,08

Tipus de recuperador Rotatiu TE AL 08 N 1525M 1AE AM AGBP271 Tipus de recuperador Rotatiu BE AL 05 N 0610 C 1 AE SC AGBP110

Rendiment recuperador en fred [%] 68,78 Rendiment recuperador en fred [%] 56,30

Rendiment recuperador en calor [%] 70,08 Rendiment recuperador en calor [%] 60,10

Cabal d'aire [m3/h] 9.400 Cabal d'aire [m3/h] 1.881

Filtres F9 Filtres F9

Descripció CL-101 Descripció CL-04

Marca AIRLAN Marca AIRLAN

Model FMA 122 ESP Model FMA 028

Potència frigorífica [kW] 68,98 Potència frigorífica [kW] 24,93

Potència calorífica [kW] 58,19 Potència calorífica [kW] 15,27

Tipus de recuperador Rotatiu TE AL 16 N v11 M 1 K TR AR Tipus de recuperador Rotatiu BE AL 05 N 0775C 1 AE SC AGBP110

Rendiment recuperador en fred [%] 67,31 Rendiment recuperador en fred [%] 57,30

Rendiment recuperador en calor [%] 68,61 Rendiment recuperador en calor [%] 61,20

Cabal d'aire [m3/h] 11.000 Cabal d'aire [m3/h] 2.058

Filtres F9 Filtres F9

Descripció CL-101' Descripció CL-05

Marca AIRLAN Marca AIRLAN

Model FMA 122ESP Model FMA 060 M

Potència frigorífica [kW] 72,97 Potència frigorífica [kW] 53,33

Potència calorífica [kW] 59,52 Potència calorífica [kW] 35,87

Tipus de recuperador Rotatiu TE AL 15 N v15 M 1 K TR AR Tipus de recuperador Rotatiu BE AL 07 N 0965C 1 AE SC AGBP154

Rendiment recuperador en fred [%] 64,66 Rendiment recuperador en fred [%] 57,70

Rendiment recuperador en calor [%] 66,04 Rendiment recuperador en calor [%] 55,40

Cabal d'aire [m3/h] 11.000 Cabal d'aire [m3/h] 4.675

Filtres F9 Filtres F9
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Taula 7.10. Característiques de les unitats de tractament d'aire 2 [23]. 

Descripció CLS-1-1 Descripció CL-102

Marca AIRLAN Marca AIRLAN

Model FMA 122 Model FMA 122 ESP

Potència frigorífica [kW] 66,05 Potència frigorífica [kW] 67,98

Potència calorífica [kW] 50,79 Potència calorífica [kW] 58,19

Tipus de recuperador Rotatiu TE AL 12 N v11 M 1K TR AR Tipus de recuperador Rotatiu TE AL 15 N v15 M 1 K TR AR

Rendiment recuperador en fred [%] 66,12 Rendiment recuperador en fred [%] 67,31

Rendiment recuperador en calor [%] 64,82 Rendiment recuperador en calor [%] 68,61

Cabal d'aire [m3/h] 11.212 Cabal d'aire [m3/h] 11.000

Filtres F9 Filtres F9

Descripció CLB-01 Descripció CL-102'

Marca AIRLAN Marca AIRLAN

Model FMA 195 ESP Model FMA 122 ESP

Potència frigorífica [kW] 65,94 Potència frigorífica [kW] 68,98

Potència calorífica [kW] 92,65 Potència calorífica [kW] 58,19

Tipus de recuperador Rotatiu TE AL 18 N v16 M 1K TR AR Tipus de recuperador Rotatiu TE AL 16 N v11 K TR AR

Rendiment recuperador en fred [%] 65,40 Rendiment recuperador en fred [%] 67,31

Rendiment recuperador en calor [%] 64,02 Rendiment recuperador en calor [%] 68,61

Cabal d'aire [m3/h] 16.976 Cabal d'aire [m3/h] 11.000

Filtres F9 Filtres F9

Descripció CLB-02 Descripció CL-01

Marca AIRLAN Marca AIRLAN

Model FMA 100 Model FMA 021

Potència frigorífica [kW] 48,45 Potència frigorífica [kW] 18,23

Potència calorífica [kW] 42,65 Potència calorífica [kW] 11,78

Tipus de recuperador Rotatiu TE AL 15 N v11 M 1K TR AR Tipus de recuperador Rotatiu BE AL 05 N 0610 C 1 AE SC AGBP110

Rendiment recuperador en fred [%] 69,60 Rendiment recuperador en fred [%] 57,00

Rendiment recuperador en calor [%] 70,90 Rendiment recuperador en calor [%] 60,90

Cabal d'aire [m3/h] 8.306 Cabal d'aire [m3/h] 1.589

Filtres F9 Filtres F9

Descripció CLB-03 Descripció CL-02

Marca AIRLAN Marca AIRLAN

Model FMA 060 Model FMA 028

Potència frigorífica [kW] 35,30 Potència frigorífica [kW] 24,93

Potència calorífica [kW] 36,05 Potència calorífica [kW] 15,27

Tipus de recuperador Rotatiu TE AL 12 N v11 M 1K TR AR Tipus de recuperador Rotatiu BE AL 05 0775 C 1 AE SC AGBP110

Rendiment recuperador en fred [%] 68,78 Rendiment recuperador en fred [%] 57,30

Rendiment recuperador en calor [%] 70,08 Rendiment recuperador en calor [%] 61,20

Cabal d'aire [m3/h] 5.235 Cabal d'aire [m3/h] 2.058

Filtres F9 Filtres F9

Descripció CLB-04 Descripció CL-03

Marca AIRLAN Marca AIRLAN

Model FMA 100 Model FMA 021

Potència frigorífica [kW] 105,62 Potència frigorífica [kW] 21,52

Potència calorífica [kW] 70,90 Potència calorífica [kW] 14,08

Tipus de recuperador Rotatiu TE AL 08 N 1525M 1AE AM AGBP271 Tipus de recuperador Rotatiu BE AL 05 N 0610 C 1 AE SC AGBP110

Rendiment recuperador en fred [%] 68,78 Rendiment recuperador en fred [%] 56,30

Rendiment recuperador en calor [%] 70,08 Rendiment recuperador en calor [%] 60,10

Cabal d'aire [m3/h] 9.400 Cabal d'aire [m3/h] 1.881

Filtres F9 Filtres F9

Descripció CL-101 Descripció CL-04

Marca AIRLAN Marca AIRLAN

Model FMA 122 ESP Model FMA 028

Potència frigorífica [kW] 68,98 Potència frigorífica [kW] 24,93

Potència calorífica [kW] 58,19 Potència calorífica [kW] 15,27

Tipus de recuperador Rotatiu TE AL 16 N v11 M 1 K TR AR Tipus de recuperador Rotatiu BE AL 05 N 0775C 1 AE SC AGBP110

Rendiment recuperador en fred [%] 67,31 Rendiment recuperador en fred [%] 57,30

Rendiment recuperador en calor [%] 68,61 Rendiment recuperador en calor [%] 61,20

Cabal d'aire [m3/h] 11.000 Cabal d'aire [m3/h] 2.058

Filtres F9 Filtres F9

Descripció CL-101' Descripció CL-05

Marca AIRLAN Marca AIRLAN

Model FMA 122ESP Model FMA 060 M

Potència frigorífica [kW] 72,97 Potència frigorífica [kW] 53,33

Potència calorífica [kW] 59,52 Potència calorífica [kW] 35,87

Tipus de recuperador Rotatiu TE AL 15 N v15 M 1 K TR AR Tipus de recuperador Rotatiu BE AL 07 N 0965C 1 AE SC AGBP154

Rendiment recuperador en fred [%] 64,66 Rendiment recuperador en fred [%] 57,70

Rendiment recuperador en calor [%] 66,04 Rendiment recuperador en calor [%] 55,40

Cabal d'aire [m3/h] 11.000 Cabal d'aire [m3/h] 4.675

Filtres F9 Filtres F9

Descripció CL-07 Descripció CL-14

Marca AIRLAN Marca AIRLAN

Model FMA 028 Model FMA 122 M

Potència frigorífica [kW] 25,30 Potència frigorífica [kW] 104,67

Potència calorífica [kW] 16,33 Potència calorífica [kW] 67,28

Tipus de recuperador Rotatiu BE AL N 0775C1 AE SC AGBP110 Tipus de recuperador Rotatiu FE AL 10 N 1220 C1 AE SM AGBP211

Rendiment recuperador en fred [%] 57,00 Rendiment recuperador en fred [%] 57,50

Rendiment recuperador en calor [%] 60,90 Rendiment recuperador en calor [%] 61,70

Cabal d'aire [m3/h] 2.205 Cabal d'aire [m3/h] 9.122

Filtres F9 Filtres F9

Descripció CL-08 Descripció CL-AP-01

Marca AIRLAN Marca AIRLAN

Model FMA 122 M Model FMA 100 ESP

Potència frigorífica [kW] 123,00 Potència frigorífica [kW] 50,69

Potència calorífica [kW] 82,72 Potència calorífica [kW] 41,99

Tipus de recuperador Rotatiu FE AL 12 N 1220 C1 AE SM AGBP208 Tipus de recuperador Rotatiu TE AL 13 N v16 M 1 K TR AR

Rendiment recuperador en fred [%] 56,30 Rendiment recuperador en fred [%] 65,04

Rendiment recuperador en calor [%] 59,40 Rendiment recuperador en calor [%] 66,41

Cabal d'aire [m3/h] 10.780 Cabal d'aire [m3/h] 7.798

Filtres F9 Filtres F9

Descripció CL-09 Descripció CL-AP-02

Marca AIRLAN Marca AIRLAN

Model FMA 028 Model FMA 155 ESP

Potència frigorífica [kW] 25,30 Potència frigorífica [kW] 87,17

Potència calorífica [kW] 16,35 Potència calorífica [kW] 70,78

Tipus de recuperador Rotatiu BE AL 05 N 0775 C1 AE SM AGBP110 Tipus de recuperador Rotatiu TE AL 16 N v16 M 1 K TR AR

Rendiment recuperador en fred [%] 57,00 Rendiment recuperador en fred [%] 64,18

Rendiment recuperador en calor [%] 60,90 Rendiment recuperador en calor [%] 65,55

Cabal d'aire [m3/h] 2.205 Cabal d'aire [m3/h] 13.000

Filtres F9 Filtres F9

Descripció CL-10 Descripció CL-AP-03

Marca AIRLAN Marca AIRLAN

Model FMA 100 M Model FMA 195 ESP

Potència frigorífica [kW] 96,34 Potència frigorífica [kW] 108,37

Potència calorífica [kW] 63,03 Potència calorífica [kW] 88,10

Tipus de recuperador Rotatiu BE AL 07 N 1525 C1 AE SM AGBP276 Tipus de recuperador Rotatiu TE AL 18 N V16m 1 k tr ar

Rendiment recuperador en fred [%] 54,60 Rendiment recuperador en fred [%] 64,85

Rendiment recuperador en calor [%] 56,80 Rendiment recuperador en calor [%] 66,23

Cabal d'aire [m3/h] 8.396 Cabal d'aire [m3/h] 16.321

Filtres F9 Filtres F9

Descripció CL-11 Descripció CL-AP-04

Marca AIRLAN Marca AIRLAN

Model FMA 60 M Model FMA 284 ESP

Potència frigorífica [kW] 52,49 Potència frigorífica [kW] 161,31

Potència calorífica [kW] 35,30 Potència calorífica [kW] 130,09

Tipus de recuperador Rotatiu BE AL 07 N 1525 C1 AE  SM AGBP276 Tipus de recuperador Rotatiu TE AL 20 N v16 M 1 K TR AR

Rendiment recuperador en fred [%] 55,50 Rendiment recuperador en fred [%] 62,07

Rendiment recuperador en calor [%] 57,80 Rendiment recuperador en calor [%] 63,44

Cabal d'aire [m3/h] 4.600 Cabal d'aire [m3/h] 23.258

Filtres F9 Filtres F9

Descripció CL-12 Descripció CL-AP-05

Marca AIRLAN Marca AIRLAN

Model FMA 1235 M Model FMA 284 ESP

Potència frigorífica [kW] 202,59 Potència frigorífica [kW] 142,73

Potència calorífica [kW] 132,19 Potència calorífica [kW] 114,65

Tipus de recuperador Rotatiu FE AL 12 N 1830 C1 AE SM AGBP336 Tipus de recuperador Rotatiu TE AL 19 N V16M 1 K TR AR

Rendiment recuperador en fred [%] 56,00 Rendiment recuperador en fred [%] 62,34

Rendiment recuperador en calor [%] 59,10 Rendiment recuperador en calor [%] 63,72

Cabal d'aire [m3/h] 17.452 Cabal d'aire [m3/h] 20.571

Filtres F9 Filtres F9

Descripció CL-13 Descripció CL-AP-06

Marca AIRLAN Marca AIRLAN

Model FMA 036 Model FMA 284 ESP

Potència frigorífica [kW] 29,51 Potència frigorífica [kW] 161, 71

Potència calorífica [kW] 19,09 Potència calorífica [kW] 125,74

Tipus de recuperador Rotatiu BE AL 05 N 0965 C1 AE SC AGBP120 Tipus de recuperador Rotatiu TE AL 19 N v16 M 1 K TR AR

Rendiment recuperador en fred [%] 57,30 Rendiment recuperador en fred [%] 61,98

Rendiment recuperador en calor [%] 61,20 Rendiment recuperador en calor [%] 60,60

Cabal d'aire [m3/h] 2.572 Cabal d'aire [m3/h] 22.088

Filtres F9 Filtres F9
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Taula 7.11. Característiques de les unitats de tractament d'aire 3 [23]. 

Respecte a les tres taules anteriors, convé destacar el filtre de l’aire F9 que contenen els climatitzadors. 

El filtre F9 és un dispositiu d’alta eficiència que permet filtrar les partícules fines de pols d’1 a 10 µm. 

Els requeriments de filtració són espores, pol·len, pols de ciment, bacteris i gèrmens en partícules 

transportades i partícules de pols en l’aire atmosfèric[28]. En la Figura 7.5 es mostra una imatge d’una 

d’un filtre F9 a tall d’exemple. 

 
Figura 7.5. Filtre F9 dels climatitzadors [29]. 

7.5.2. Unitats terminals: Fan-coils 

Els fan-coils són equips d’aigua-aire. En termes generals, un fan-coil és un dispositiu format per un 

bescanviador de fred o calor, un ventilador i un filtre. El funcionament d’aquests dispositius utilitza 

l’aigua com a element refrigerant. Aquestes unitats reben l’aigua calenta o freda de la xarxa de 

Descripció CL-07 Descripció CL-14

Marca AIRLAN Marca AIRLAN

Model FMA 028 Model FMA 122 M

Potència frigorífica [kW] 25,30 Potència frigorífica [kW] 104,67

Potència calorífica [kW] 16,33 Potència calorífica [kW] 67,28

Tipus de recuperador Rotatiu BE AL N 0775C1 AE SC AGBP110 Tipus de recuperador Rotatiu FE AL 10 N 1220 C1 AE SM AGBP211

Rendiment recuperador en fred [%] 57,00 Rendiment recuperador en fred [%] 57,50
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canonades i ho fan circular per uns tubs, produint-se així la termotransferència. El ventilador impulsa 

l’aire i ho fa passar pels tubs on circula l’aigua calenta o freda. Després l’aire passa pel filtre i es 

climatitza l’espai en forma d’aire fred o calent [30]. 

L’edifici consta de 8 tipus diferents de fan-coils els quals són alimentats pel circuit hidràulic connectat 

a Districlima. A continuació es mostren les característiques dels diferents models en la Taula 7.12.. La 

localització de cada un dels fan-coils es mostra en els plànols els quals estan en l’Annex B. 

 
Taula 7.12. Tipologies de fan-coil a l'edifici [23]. 

7.5.3. Xarxa de conductes 

La distribució de l’aire per ventilació, climatització i l’extracció d’aire de les sales de servei es realitza 

amb les següents tipologies de conductes: 

− Conductes rectangulars de xapa galvanitzada d’1 o 80 mm de gruix. Tipus sendzinc , amb 

recobriments de zinc, reforç a les seves cares de tipus de punt de diamant i amb unions en 

perfil metu per a la climatització a les zones comunes i aportació d’aire primari. 

Els conductes metàl·lics estan aïllats exteriorment amb adhesiu d’alta resistència per a un gruix de 30 

mm (a l’interior) i 50 mm (a l’exterior), color gris plata, de polietilè reticulat autoextingible i 

conductivitat tèrmica de 0,33 W/mk. 

− Conductes de fibra de vidre des de les unitats terminals interiors fins a les derivacions cap als 

diferents elements terminals de difusió. 

− Conductes circulars flexibles d’alumini aïllats en flassada de llana de roca per connexions des 

dels conductes d’impulsió de fibra de vidre, fins als elements terminals de difusió[23]. 

Model Marca
Potència frigorifica 

[kW]

Potència calorífica 

[kW]
Cabal aire [m3/h]

Pressió 

disponible 
FCXI 50P AIRLAN 2,92 5,28 570 50

FCXI 80P AIRLAN 4,47 8,68 760 50

FPMI 224 AIRLAN 6,816 7,692 2020 60

FPMI 234 AIRLAN 8,592 8,111 2184 60

FPMI 324 AIRLAN 9,785 11,205 3089 60

FPMI 334 AIRLAN 12,387 11,81 3368 60

FCW 313 AIRLAN 2,4 - 368 50

FCXI 20P AIRLAN 1,91 1,05 290 50
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7.5.4. Elements de difusió 

La difusió de l’aire de ventilació i climatització pels diferents espais de l’edifici es realitza amb els 

següents elements: 

1. Reixes rectangulars per a la ubicació en el cel ras als diferents espais de l’edifici A (aules i despatxos). 

2. Difusors rotacionals als tallers de la planta baixa i a les zones comuns i passadissos. 

3. Difusors lineals amb microtoberes al saló d’actes. 

4.Boques d’extracció circulars als banys [23]. 

Tots aquests elements s’observen en els plànols que s’adjunten a l’Annex B. 

7.5.5. Xarxa de canonades 

La xarxa de canonades incorpora les Unitats de Tractament de l’Aire (UTA) i les unitats terminals (fan-

coils) que estan connectats a la xarxa hidràulica que consta de dos circuits hidràulics 

independents(calor i fred) que es connecten a la xarxa urbana de calor i fred de Districlima. 

El circuit té una canonada d’acer negre amb aïllament tèrmic incorporat segons les especificacions del 

RD 1027/2007 (RITE), tant en les distribucions per muntants verticals com en distribució per planta 

horitzontal. En cada una de les plantes hi ha una vàlvula de regulació de pressió i una vàlvula de 

regulació de cabal. Les unitats interiors disposen de desguàs amb una canonada de PVC DN32 sense 

aïllar i estan conduïdes cap al baixant més pròxim [23]. A continuació s’adjunta la Taula 7.13 amb els 

diàmetres de les diferents canonades i les seves característiques. 

 

Taula 7.13. Diàmetres de la xarxa de canonades de l'edifici. 

Totes les xarxes de canonades s’adjunten en els plànols de l’Annex B. 

Diàmetre nominal (DN) Diàmetre interior (d) Velocitat màxima (v) [m/s] Cabal màxim (q) [l/s] Pèrdua màxima (DH) [Pa/m]

DN015 16,00 0,55 0,110 332

DN020 21,60 0,70 0,256 352

DN025 27,20 0,80 0,464 337

DN032 35,90 0,90 0,910 296

DN040 41,80 0,95 1,302 271

DN050 53,00 1,10 2,425 265

DN065 70,30 1,30 5,041 242

DN080 82,50 1,40 7,477 200

DN100 107,10 1,50 13,501 156

DN125 131,70 1,50 20,405 124

DN150 159,30 1,50 29,896 90

DN200 207,30 1,50 50,581 -

DN260 260,40 1,50 78,812 98
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7.5.6. Instal·lació elèctrica 

Els equips de climatització necessiten una alimentació elèctrica a través de subquadres elèctrics per 

cada equip, que són alimentats a partir del quadre general. Aquests subquadres són protegits a partir 

de: 

− Protector contra sobretensions permanents i transitòries. 

− Proteccions magnetotèrmics. 

− Proteccions diferencials contra contactes indirectes. 

Els subquadres elèctrics disposen de: 

− Un seccionador manual. 

−  Un sistema de comptatge d’energia amb connexió KNX. 

− Proteccions dels equips i persones per cada línia. 

Els conductors de la instal·lació elèctrica són AFUMEX els quals són no propagadors d’incendi amb 

emissió i opacitat de fums reduïda [23]. 

7.5.7. Regulació i control del sistema de climatització 

La regulació i control del sistema de climatització està format per un conjunt de sondes de qualitat 

d’aire, sondes de temperatura i servomotors de comporta. Aquestes permeten saber la qualitat d’aire 

i temperatura en cada un dels espais.  

La instal·lació disposa de comptadors d’energia elèctrica i comptador d’energia tèrmica pel consum 

energètic proporcionat per la xarxa de calor i fred de Districlima. A partir d’aquests comptadors 

s’obtindrà part de les dades que s’utilitzaran posteriorment [23]. 
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8. Simulació tèrmica de l’Edifici A  

En aquest capítol es realitza la descripció de la simulació tèrmica a partir del software IFC BUILDER i 

CYPECAD MEP.  

8.1. Software IFC Builder 

Primer, s’ha instal·lat el programari IFC Builder, és un programa d’arquitectura, que permetrà definir 

l’estructura de l’edifici amb els fitxers en format .dwg de l’Autocad. S’ha definit segons el Llibre de 

l’edifici A l’alçada de cadascuna de les plantes com es mostra en la Figura 8.1 [23]. S’ha decidit 

prescindir de la planta soterrània E1, ja que pertany a la planta de connexió entre la planta soterrània 

-1 i baixa on hi ha unes escales les quals no té informació rellevant.  

 
Figura 8.1. Definició de l'alçada de les plantes de l’edifici A. 

En segon lloc, s’ha importat les plantilles d’Autocad de cada planta com es mostra en la Figura 8.2. 

Aquestes plantilles d’Autocad han sigut proporcionades pel Servei d’Infraestructures de l’EEBE. En 

l’Annex C hi ha el conjunt de plànols de l’Autocad. 
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Figura 8.2. Fitxers Autocad al IFC Builder de l'edifici A. 

A continuació, es descriuen els elements arquitectònics tinguts en compte a l’hora de definir l’edifici: 

- Murs i particions: pertany a la façana i la compartimentació vertical interior. 

o Tancament: és el conjunt d’elements físics que separen l’entorn condicionat i no 

condicionat de l’edifici. El tancament de l’edifici entre la planta baixa i desena és una 

façana amb cambra d’aire com es mostra en la Figura 8.3. 

 
Figura 8.3. Representació de les dues tipologies de façana de l'edifici A [23]. 

o Envans: es tracta de la paret prima formada generalment per maons posats de cantell 

i normalment no suporta cap pes. Aquests formen la distribució interior de l’espai d’un 

edifici. Totes les divisions interiors s’han realitzat amb envans de cartó-guix amb 

aïllament de llana de roca al seu interior, la composició dels quals garanteix l’adequat 

aïllament acústic dels espais, segons el CTE. En aquest edifici en distingeixen tres 

gruixos d’envà 7.6 cm, 15.6 cm i 24 cm. 

 



Auditoria Tèrmica de l’Edifici A de l’EEBE 

  41 

o Mur soterrani: 

▪ Mur en contacte amb el terreny. 

Els murs en contacte amb el terreny ja estaven executats i no s’ha trobat 

informació, però s’ha representat un mur de 50 cm. 

▪ Mur de bloc de formigó de 20x40x20 cm.  

S’ha definit en planta soterrània -1 en la Figura 8.4 es mostra la tipologia de 

mur i la Figura 8.5 com s’ha definit en el programa. 

 
Figura 8.4. Mur de bloc de formigó. 

 
Figura 8.5. Definició del mur de bloc de formigó en l'IFC BUILDER. 

o Defenses: a les terrasses practicables, la mateixa estructura de formigó  conforma una 

barana sòlida. Les mateixes lames de les persianes d’alumini asseguren el risc de la 

caiguda tal com es mostra en la Figura 8.6. 

 
Figura 8.6. Barana de la terrassa de la P3. 
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Com que no es pot representar les lames verticals s’ha realitzat una defensa de 

formigó de 50 cm d’ample i  150 cm d’alçada com es mostra en la Figura 8.7. S’ha 

considerat la barana en les terrasses de la planta tercera i planta sèptima. En la planta 

de la coberta, que no és de pública concurrència, té un tub d’acer inoxidable en forma 

de barana el qual no s’ha definit. 

 
Figura 8.7. Definició de la barana IFC Builder. 

o Partició virtual:  l’edifici A no consta de cap espai amb partició virtual. 

- Forjats: pertany a les cobertes i els sistemes de compartició interiors horitzontals. 

o Solera: és el revestiment de sòl natural en l’interior de l’edifici. Aquesta està 

construïda per una capa resistent de formigó en massa, quedant la superfície a la vista. 

S’ha considerat una solera per la planta soterrània segona d’un gruix de 60 cm com es 

mostra en l’Annex D. 

o Forjat entre pisos: és l’element estructural horitzontal que rep directament les 

càrregues i que les transmet als elements restants de l’estructura. Addicionalment, el 

forjat confirma la separació consecutiva entre les plantes i ajuda l’aïllament de les 

plantes i el suport d’instal·lacions i acabats.  

El llibre de l’Edifici defineix el sostre de la planta soterrània -2, soterrània -1, primera, 

tercera, quarta, cinquena i sisena com es mostra en l’Annex D [23]. A partir d’aquests 

es desenvolupa la resta de plantes. 

o Terrat: es tracta de la coberta transitable. En aquest edifici es definirà amb un gruix 

de 23 cm com es mostra en l’Annex D. 

o Teulada: es tracta de la coberta intransitable. Es considera d’un gruix de 23 cm com 

en el terrat. 
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A continuació, es mostra la Taula 8.1 com a resum del forjat definit en cada planta. Per exemple, 

en la planta soterrània -1 s’ha definit tres tipus de prellosa tal com es mostra en els plànols de 

l’Annex D. 

 
Taula 8.1. Resum del gruix del forjat de cada planta de l'edifici. 

- Buits: pertany a les obertures de les façanes i obertures de les comparticions interiors. És a dir, 

es tracta dels elements delimitadors de l’ambient interior que poden permetre el pas de l’aire 

i la llum solar. 

o Porta: són les obertures d’accés i sortida. 

▪ Porta principal: porta automàtica corredissa MANUSA amb el model VISIO 

125 Easy-SOS ANTIPANIC BATENT amb obertura central, de 2 fulles fixes 

laterals, per a un forat de 2.35 d’alt, 5.14 d’ample amb un pas lliure de 2.40 

m com es mostra definit en la Figura 8.8. Està situada a la planta baixa. En la 

Figura 8.9 es pot observar una imatge real de la porta. 

Solera Forjat entre pisos Terrat Teulada

S -2 Llosa 60 cm

S -1

Prellosa 30 cm     

Prelllosa 35 cm     

Prellosa 40 cm

0 Teulada 23 cm

1 Terrassa 23 cm

2

3 Terrassa 23 cm

4

5

6

7 Terrassa 23 cm

8

9

10

Coberta Terrassa 23 cm

Prellosa 20 cm  

Prellosa 37 cm 

Prellosa 30 cm     

Prelllosa 35 cm     

Prellosa 40 cm  

Prellosa 50 cm   

Prellosa 60 cm

Prellosa 20 cm    

Prellosa 29 cm    

Prellosa  37 cm    

Prellosa 40 cm     

Prellosa 45 cm

Planta
Forjats
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Figura 8.8. Definició de la porta principal en l' IFC Builder. 

 
Figura 8.9. Porta principal de l'edifici [31]. 

▪ Portes estàndard: porta de la marca Rapid-Doors format per marc Rapid -

Stand d’acer galvanitzat de 1.2 mm de gruix recobert de vinil blanc a la seva 

cara vista i amb tractament wash-primer. En la Figura 8.10 es mostra com s’ha 

configurat en el software IFC Builder. 

 
Figura 8.10. Definició de la porta estàndard en l'IFC Builder. 

o Finestra o buit envidrat: s’han tingut en compte tots els vidres que componen la 

façana de l’edifici. L’element constructiu és un envidrament mitjançant un vidre 

càmera compost per lluna exterior de Baixa Emissió CLIMAGUARD de 8 mm, càmera 

de silicona de 16 mm i laminar interior transparent de 5+5 mm, amb totes les 

cantonades  polides. 

o Obertura: no s’ha utilitzat cap element d’obertura.                                                   

- Pilars: pertany als pilars exteriors de la façana i els interiors de l’edifici.   
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o Pilar de rectangular de formigó armat: l’edifici està delimitat en la seva façana per 

pilars de formigó armat de 50x 25 cm amb l’acabat exterior pintat. Aquests es troben 

envoltats en el seu interior per un entramat autoportant de plaques de cartó guix (15+ 

15 mm) i aïllament incorporat (30 mm) on l’acabat interior és pintat. En la Figura 8.11 

es mostra l’esquema de la façana amb pilar i en la Figura 8.12 com s’ha introduït en el 

software.  

 
Figura 8.11. Esquema del pilar rectangular de formigó armat del tancament [23]. 

 
Figura 8.12. Definició del pilar rectangular de formigó armat del tancament en l'IFC Builder. 

o Pilar circular de formigó: consisteix en un pilar de formigó circular de 40 cm de 

diàmetre  situat en les zones de la biblioteca que està situada a la planta soterrània -

1. En la Figura 8.13 es mostra imatge real del pilar i en la Figura 8.14 com s’ha introduït 

en el software. 
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Figura 8.13. Pilar circular de formigó armat en l'interior de l'edifici [32]. 

 
Figura 8.14. Definició del pilar circular de formigó armat en l'interior en l'IFC Builder. 

o Altres pilars rectangulars i circulars: s’ha definit tots aquests altres pilars en l’interior 

de l’edifici per mantenir l’estructura de l’edifici. Els pilars de les plantes soterrànies, la 

majoria d’ells no tenen continuïtat. En canvi, a partir de la planta baixa es van repetint 

en cada una de les plantes. A continuació, es mostra tots els pilars definits en cada una 

de les plantes en la Taula 8.2. 
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Taula 8.2. Resum dels pilars de cada planta de l'edifici. 

En la façana exterior de l’edifici A hi ha unes persianes del model Brise-soleil LLAMBÍ de lames verticals 

que no s’han tingut en compte a l’hora de fer el disseny arquitectònic amb el software IFC Builder. A 

continuació, es mostra una captura de cada una de les plantes un cop definides de la Figura 8.15 fins 

la 8.28. 

Rectangle Circular Rectangle Circular

- Pilar exterior 40x50 cm TOTAL: 2 - Pilar exterior diàmetre 75 cm TOTAL: 2 2

- Pilar interior 35x49 cm TOTAL: 1 - Pilar exterior diàmetre 90 cm TOTAL: 1 - Pilar façana 50x25 cm TOTAL: 149

- Pilar interior 40x60 cm TOTAL: 1 - Pilar exterior diàmetre 110 cm TOTAL: 1 - Pilar exterior 50x25 cm TOTAL: 2 

- Pilar interior 45x80 cm TOTAL: 1 -Pilar interior diàmetre  40 cm TOTAL: 10 - Pilar interior 30x80 cm TOTAL: 3

- Pilar interior 50x60 cm TOTAL: 1 - Pilar interior diàmetre 45 cm TOTAL: 63 - Pilar interior 35x60 cm TOTAL: 2

- Pilar interior 50x80 cm TOTAL: 7 - Pilar interior diàmetre 50 cm TOTAL: 1 - Pilar interior 35x80 cm TOTAL: 1

- Pilar interior 50x90 cm TOTAL: 5 - Pilar interior diàmetre 55 cm TOTAL: 5 - Pilar interior 35x200 cm TOTAL: 1 

- Pilar interior 50x110 cm TOTAL: 1 - Pilar interior diàmetre 60 cm TOTAL: 11 - Pilar interior 50x90 cm TOTAL: 3   

- Pilar interior 60x85 cm TOTAL: 1 - Pilar interior diàmetre 70 cm TOTAL: 3 - Pilar interior 60x90 cm TOTAL: 3

- Pilar interior 60x90 cm TOTAL: 2 - Pilar interior diàmetre 75 cm TOTAL: 10 - Pilar interior 65x110 cm TOTAL: 1                              

- Pilar interior 60x115 cm TOTAL: 1 TOTAL: 165

- Pilar interior 60x110 cm TOTAL: 1 4

- Pilar interior 65x110 cm TOTAL: 1 5

- Pilar interior 70x70 cm TOTAL: 1 - Pilar façana 50x25 cm TOTAL: 151

TOTAL: 25 TOTAL: 108 - Pilar exterior 50x25 cm TOTAL: 2 

- Pilar façana 50x25 cm TOTAL: 29 - Pilar exterior diàmetre 75 cm TOTAL: 2 - Pilar interior 30x80 cm TOTAL: 3

- Pilar exterior 40x50 cm TOTAL: 2 - Pilar exterior diàmetre 90 cm TOTAL: 1 - Pilar interior 35x60 cm TOTAL: 2

- Pilar exterior 45x55 cm TOTAL: 1 - Pilar exterior diàmetre 110 cm TOTAL: 1 - Pilar interior 35x80 cm TOTAL: 1

- Pilar interior 30x80 cm TOTAL: 1 - Pilar interior diàmetre 40 cm TOTAL: 21 - Pilar interior 35x200 cm TOTAL: 1 

- Pilar interior 35x45 cm TOTAL: 3 - Pilar interior diàmetre 45 cm TOTAL: 39 - Pilar interior 50x90 cm TOTAL: 3   

- Pilar interior 35x60 cm TOTAL: 2 - Pilar interior diàmetre 50 cm TOTAL: 2 - Pilar interior 60x90 cm TOTAL: 3

- Pilar interior 35x80 cm TOTAL: 1 - Pilar interior diàmetre 55 cm TOTAL: 1 - Pilar interior 65x110 cm TOTAL: 1                              

- Pilar interior 35x200 cm TOTAL: 1 - Pilar interior diàmetre 60 cm TOTAL: 1 TOTAL: 167

- Pilar interior 40x50 cm TOTAL: 7 - Pilar interior diàmetre 70 cm TOTAL: 1 - Pilar façana 50x25 cm TOTAL: 134

- Pilar interior 40x55 cm TOTAL: 1 - Pilar interior diàmetre 75 cm TOTAL: 8 - Pilar exterior 50x25 cm TOTAL: 2 

- Pilar interior 40x60 cm TOTAL: 1 - Pilar interior diàmetre 90 cm TOTAL: 1 - Pilar interior 30x80 cm TOTAL: 3

- Pilar interior 40x 70 cm TOTAL: 1 - Pilar interior diàmetre 100 cm TOTAL: 1 - Pilar interior 35x60 cm TOTAL: 2

- Pilar interior 45X45 cm TOTAL: 1 - Pilar interior 35x80 cm TOTAL: 1

- Pilar interior 45x80 cm TOTAL: 1 - Pilar interior 35x200 cm TOTAL: 1 

- Pilar interior 50x60 cm TOTAL: 1 - Pilar interior 50x90 cm TOTAL: 2   

- Pilar interior 50X80 cm TOTAL: 4 - Pilar interior 60x90 cm TOTAL: 2

- Pilar interior 50x90 cm TOTAL: 3 - Pilar interior 65x110 cm TOTAL: 1                              

- Pilar interior 50x110 cm TOTAL: 1 TOTAL: 148

- Pilar interior 60x 85 cm TOTAL: 1 8 Mateixos pilars que la planta 7.

- Pilar interior 60x 90 cm TOTAL: 2 - Pilar façana 50x25 cm TOTAL: 136

- Pilar interior 60x110 cm TOTAL: 1 - Pilar exterior 50x25 cm TOTAL: 2 

- Pilar interior 60x115 cm TOTAL: 1 - Pilar interior 30x80 cm TOTAL: 3

- Pilar interior 65x115 cm TOTAL: 1 - Pilar interior 35x60 cm TOTAL: 2

TOTAL: 67 TOTAL: 58 - Pilar interior 35x80 cm TOTAL: 1

- Pilar façana 50x25 cm TOTAL: 188 - Pilar interior diàmetre 50 cm TOTAL: 1 - Pilar interior 35x200 cm TOTAL: 1 

- Pilar exterior 50x25 cm TOTAL: 2 - Pilar interior diàmetre 55 cm TOTAL: 2 - Pilar interior 50x90 cm TOTAL: 2   

- Pilar interior 30x80 cm TOTAL: 3 - Pilar interior 60x90 cm TOTAL: 2

- Pilar interior 35x60 cm TOTAL: 2 - Pilar interior 65x110 cm TOTAL: 1                              

- Pilar interior 35x80 cm TOTAL: 1 TOTAL: 150

- Pilar interior 35x200 cm TOTAL: 1 10 Mateixos pilars que la planta 9.

- Pilar interior 50x90 cm TOTAL: 5 Coberta

- Pilar interior 60x85 cm TOTAL: 1    

- Pilar interior 60x90 cm TOTAL: 3

- Pilar interior 65x110 cm TOTAL: 1                              

TOTAL: 207 TOTAL: 3

- Pilar façana 50x25 cm TOTAL: 196

- Pilar exterior 50x25 cm TOTAL: 2 

- Pilar interior 30x80 cm TOTAL: 3

- Pilar interior 35x60 cm TOTAL: 2

- Pilar interior 35x80 cm TOTAL: 1

- Pilar interior 35x200 cm TOTAL: 1 

- Pilar interior 50x90 cm TOTAL: 5

- Pilar interior 60x85 cm TOTAL: 1    

- Pilar interior 60x90 cm TOTAL: 3

- Pilar interior 65x110 cm TOTAL: 1                              

TOTAL: 215

7

9

Planta
Pilars

Mateixos pilars que la planta 1.

3

- Pilar interior diàmetre 50 cm TOTAL: 1

Mateixos pilars que la planta 4.

Mateixos pilars que la planta 4.

6

- Pilar interior diàmetre 50 cm TOTAL: 1

Planta
Pilars

S -2

S -1

0

1

- Pilar interior diàmetre 50 cm TOTAL: 1
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Figura 8.15. Vista 3D planta soterrània -2. 

 
Figura 8.16. Vista 3D planta soterrània -1. 
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Figura 8.17. Vista 3D planta baixa. 

 
Figura 8.18. Vista 3D planta primera. 
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Figura 8.19. Vista 3D planta segona. 

 
Figura 8.20. Vista 3D planta tercera. 
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Figura 8.21. Vista 3D planta quarta. 

 
Figura 8.22. Vista 3D planta cinquena. 

 
Figura 8.23. Vista 3D planta sisena. 
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Figura 8.24. Vista 3D planta setena. 

 
Figura 8.25.Vista 3D planta vuitena. 

 
Figura 8.26.Vista 3D planta novena. 
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Figura 8.27. Vista 3D planta desena. 

 
Figura 8.28. Vista 3D planta coberta. 

 

Finalment, unificant totes les plantes s’ha aconseguit la següent representació on es mostra en les cinc 

figures posteriors. S’ha decidit representar en cinc plans diferents per tal de poder veure clarament 

l’edifici en 3D.  
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Figura 8.29. Vista 3D edifici A eix YX. 

 
Figura 8.30. Vista 3D edifici A eix ZX. 
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Figura 8.31. Vista 3D edifici A eix ZY. 

 
Figura 8.32. Vista 3D edifici A eix XZ. 
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Figura 8.33. Vista 3D edifici A eix YZ. 

Abans de realitzar l’exportació, s’ha comprovat que el model geomètric definit no presenta cap error 

de modelització. Un cop verificat s’ha desenvolupat l’exportació del model generat al BIM. L’Open BIM 

és un nou model de comunicació digital, a través del qual, diferents aplicacions compatibles es 

mantenen interconnectades amb el model i les dades associades al mateix. Un cop exportat el fitxer, 

ja es pot seguir treballant amb el model en 3D en el següent software. 

8.2. Software CYPECAD MEP 

En aquest subcapítol està descrita tota la programació que s’ha realitzat en el CYPECAD MEP. En el 

mercat hi ha diversos softwares que permeten fer un estudi tèrmic com CYPETHERM HE PLUS, LIDE-

CALENER (HULC), però per les característiques que es disposava de l’Edifici A s’ha cregut que el 

software més adequat era el CYPECAD MEP. Un dels motius pel qual es va elegir el CYPECAD MEP és a 

l’hora d’introduir les dades quedaven més ben definides amb la informació que es disposava del Llibre 

de l’edifici. 

El CYPECAD MEP és un software pel disseny i dimensionat de l’envolupant, la distribució i les 

instal·lacions sobre un model 3D integrat amb els diferents elements de l’edifici. Aquest permet 

desenvolupar diferents estudis: l’estudi tèrmic, l’estudi acústic, incendis, solar tèrmica, gas...[33]. 

En el cas d’aquest treball es realitza l’estudi tèrmic. Després d’aquest procediment, es pot veure com 

actua tèrmicament l’edifici A. 
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8.2.1. Obra 

En aquest punt es mostra la definició dels paràmetres més importants de l’obra per a realitzar l’estudi 

tèrmic.  

- Tipus d’edifici.  

Permet seleccionar el tipus d’edifici del projecte per definir-lo. En el cas de l’edifici A és un edifici 

docent. 

- Unitats d’ús. 

Després de definir la tipologia d’edifici com a docent, es pot determinar les unitats d’ús com a aules. 

S’ha numerat un total de 40 aules, tenint en compte totes aquelles que hi ha entre la planta baixa i 

tercera. 

- Dades generals. 

En aquest punt s’ha definit primerament la ubicació de l’Edifici A a Barcelona.  

En segon lloc s’ha  introduït el sistema de coordenades geogràfiques: l’altitud respecte del mar, latitud 

i  longitud. L’altitud es refereix a la distància vertical d’un pla horitzontal fins al nivell del mar. Pel que 

fa a la latitud és la distància angular d’un punt sobre la superfície terrestre a l’equador i la longitud és 

la distància angular en graus que separa un punt del seu meridià de referència (meridià de Greenwich). 

Posteriorment, s’ha definit les temperatures i oscil·lacions mitjanes.  

o Temperatura seca (hivern/ estiu): és la temperatura de l’aire mesurada amb un 

termòmetre de mercuri. Aquesta temperatura no té en compte ni la humitat relativa 

ni la velocitat de l’aire i no està afectada per la radiació calorífica dels objectes. 

o Temperatura humida de l’estiu: és la temperatura que es mesura mitjançant un 

sensor de temperatura humit amb aigua i exposat al corrent de l’aire.  La temperatura 

seca i humida tenen el mateix valor quan l’aire està saturat de vapor, però com menor 

sigui la humitat relativa de l’aire menor serà la temperatura humida [34]. 

o Oscil·lació mitjana (diària/ anual): és la diferència numèrica entre els valors màxims i 

mínims de temperatura observats en un punt  en un període de temps [35]. 
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o Humitat relativa (hivern): és la relació entre la quantitat de vapor d’aigua continguda 

en l’aire (humitat absoluta) i la màxima quantitat que l’aire és capaç de contenir a 

aquesta temperatura (humitat absoluta de saturació) [36]. 

𝐻𝑅 =
𝑒

𝑒𝑠
 

(Eq. 8.1) 

On: 

e = Pressió parcial de vapor [Pa]. 

es =Pressió de vapor en el punt de saturació [Pa]. 

o Temperatura mínima històrica: és la temperatura més freda en l’emplaçament en el 

pas dels anys. 

Després s’ha definit aquelles temperatures respecte al terreny. 

o Temperatura mínima: és una dada que resulta important perquè la capa més 

superficial del sòl experimenta les majors oscil·lacions de temperatura, les quals es 

propaguen des del terra fins a dalt a l’aire i cap avall al subsòl. 

o Temperatura no pertorbada: aquesta temperatura se sol prendre igual a la 

temperatura seca mitjana anual de l’aire. Aquesta s’ha obtingut del programa en 

definir la ubicació perquè no s’ha trobat informació. 

Tot seguit, s’ha descrit la temperatura de l’aigua freda de la xarxa. 

Per acabar, s’ha definit la velocitat del vent. Aquesta mesura la component horitzontal del 

desplaçament de l’aire en un punt i en un instant determinats.  El vent és un canvi de pressió 

produït a partir d’un canvi de temperatura. 

S’ha tingut en compte el subcapítol 3.2 on s’havia determinat que la zona climàtica de l’edifici 

és C2 a través de la Taula a-Annex B del CTE. En la Figura 8.34 es mostren els valors introduïts 

en el programari.  
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Figura 8.34. Condicions climàtiques Edifici A. 

- Paràmetres tèrmics. 

Hi ha descrites les possibilitats que té el programa per realitzar l’estudi tèrmic. El programa CYPECAD 

MEP inclou els mòduls que permeten la justificació del compliment dels documents bàsics del CTE.  El 

programari té en compte l’ultima modificació del CTE del 2019. En la Figura 8.35 es mostra tots els 

paràmetres tèrmics definits amb totes les possibilitats de càlcul. 

 
Figura 8.35. Paràmetres tèrmics de l'Edifici A. 
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- Selecció de materials i equips. 

En aquest punt hi ha la possibilitat de definir els elements constructius prèviament com es mostra en 

la Figura 8.36. 

 
Figura 8.36. Selecció de materials i equips. 

- Orientació. 

S’ha definit l’edifici amb orientació Nord. 

- Plantes/ Grups. 

Les plantes i grups són els mateixos descrits en el software IFC BUILDER tal com s’ha definit en la 

Figura 8.1. 

- Emplaçament. 

Permet seleccionar la província i el terme municipal on localitza l’edifici. En el cas de l’edifici A es 

localitza a Barcelona com es mostra en la Figura 8.37. L’emplaçament permet definir un generador 

de preus per realitzar el pressupost si es volgués realitzar com a obra nova. 
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Figura 8.37. Emplaçament pel generador de preus. 

- Configuració del generador de preus. 

En aquest punt es configura el generador de preus que no interessa per l’estudi. Malgrat això s’ha 

omplert amb la superfície total construïda i de la planta tipus. S’ha tingut en compte que l’Edifici A te 

una bona accessibilitat amb una topografia amb desnivells mínims tal com es mostra en la Figura 8.38. 

 
Figura 8.38. Configuració del generador de preus. 

- Vista 3D. 

Mostra una vista 3D de l’obra sobre rasant. Aquest pas ja s’ha definit i exportat el model arquitectònic 

generat amb el software IFC Builder com es mostra en la Figura 8.39. A l’importar el model 

arquitectònic en el programari, els pilars van desaparèixer per culpa d’un error del software. 
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Figura 8.39. Vista 3D CYPECAD MEP de l’Edifici A sobre rasant. 

8.2.2. Elements constructius 

En aquest subapartat es descriu els principals elements constructius per calcular la transmitància 

tèrmica que hi ha en l’edifici  A i poder realitzar la simulació que ens indiqui les necessitats tèrmiques 

a satisfer. Es pot calcular la quantitat de calor que es transmet a través d’una superfície mitjançant la 

seva transmitància tèrmica, i per poder calcular la transmitància tèrmica d’una superfície s’ha de 

conèixer el gruix i la conductivitat tèrmica. Així doncs, es pot determinar la resistència tèrmica 

mitjançant l’equació 8.2. 

 

𝑅𝑇 =
𝑒

𝜆
 

(Eq. 8.2) 

On: 

RT = Resistència Tèrmica de la superfície amb una determinada espessor [m2·K/W]. 

e= Espessor del material [m]. 

𝜆 = Conductivitat Tèrmica del Material [W/ K·m]( segons cada material). 

Per tant, si es disposa d’una superfície amb un gruix determinat format per diferents tipus de materials, 

com és lògic tindrem diferents conductivitats tèrmiques que formen part d’aquesta superfície. Doncs, 

es pot calcular la resistència tèrmica de cada material per poder calcular la resistència total fent el 
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sumatori de totes les resistències tèrmiques com en l’equació 8.3, organitzant-se els materials en sèrie 

[38]. 

𝑅𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑇1 + 𝑅𝑇2…+ 𝑅𝑇𝑛 + 𝑅𝑠𝑒 (Eq. 8.3) 

On: 

Rsi = Resistència Tèrmica Superficial Interior [m2·K/W]. 

RT1, RT2, RTn = Resistència Tèrmica Total de l’element compost per capes [m2·K/W] . 

Rse = Resistència Tèrmica Superficial Exterior [m2·K/W]. 

En el cas en què els materials s’organitzin en paral·lel la resistència tèrmica es calcula amb l’equació 

8.4. 

𝑅𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =
1

𝑅𝑇1
+

1

𝑅𝑇2
…+

1

𝑅𝑇𝑛
 

(Eq. 8.4) 

Per acabar, es pot calcular la transmitància tèrmica com l’invers de la resistència tèrmica total de la 

superfície amb l’equació 8.5. 

𝑈𝑇 =
1

𝑅𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

(Eq. 8.5) 

On: 

UT = Transmitància tèrmica de la superfície [W /m2·K]. 

RTotal= Resistència tèrmica total de l’element compost per capes [m2·K/W]. 

La transmitància tèrmica ens indica la quantitat de calor que s’intercanvia amb l’exterior [39].  Aquest 

valor, com major sigui el número, menor és l’aïllament tèrmic i té major pèrdua de calor. En canvi, com 

menor sigui el valor, més alt és l’aïllament tèrmic i té menys pèrdua de calor. 

A partir d’aquesta descripció de l’element principal, que es té en compte en el càlcul de les estructures 

de construcció a l’hora de realitzar l’estudi tèrmic, s’ha introduït els diferents elements constructius. 

Aquests s’han descrit de la manera més similar a l’edifici, ja que en el Llibre de l’Edifici no estaven 100% 

descrits amb totes les característiques. A continuació, es mostra cadascun dels elements constructius 

definits. 
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- Murs i particions. 

o Tancament 

S’ha definit el tancament de la façana el més semblant a l’edifici A.  Es interessant comentar que quan 

l’aire d’un ambient es posa en contacte amb la superfície d’un tancament a una temperatura diferent, 

el procés resultant intercanvia calor, es denomina transmissió de calor per convecció. Per aquest 

motiu, resulta d’especial importància la definició correcta del tancament, ja que aquest paràmetre pot 

produir grans diferencies en els resultats del consum energètic. L’equació 8.6 ens indica la transferència 

de calor per convecció que s’expressa amb la Llei del refredament de Newton. 

𝑑𝑄

𝑑𝑡
= ℎ · As · (𝑇𝑝 − 𝑇∞) 

(Eq. 8.6) 

On: 

dQ/dt= Flux de calor que te el lloc en la unitat de temps a través de la unitat de superfície degut a les 

diferencies de temperatura entre les condicions interns i exteriors. 

h= Coeficient de convecció [W/m2]. 

As= Àrea del cos en contacte amb el fluid [m2]. 

Ts= Temperatura en la superfície del cos [ºC]. 

Tꚙ= Temperatura del fluid lluny del cos[ºC] [40]. 

El tancament s’ha descrit com una façana ventilada amb panells composite. S’ha escollit aquesta façana 

perquè de les cinc opcions era la que més s’assemblava als panells cecs tipus sandvitx com es mostra 

en la Figura 8.40. 

 
Figura 8.40. Opcions de descripció del tancament en el software CYPECAD MEP. 
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Aquests s’han definit com unes plaques amb una col·locació en posició vertical amb una subestructura 

d’alumini i un sistema d’enganxat químic directe com es mostra en la Figura 8.41. 

 
Figura 8.41.  Façana ventilada amb panells composite. 

També s’ha definit el revestiment interior de la façana amb una capa d’acabat de pintura plàstica  de 

color clar sobre parament interior de guix o escaiola. En la Figura 8.42 es mostra la descripció de la 

façana. 

 
Figura 8.42. Característiques de la façana ventilada amb panells composite. 

o Envans 

Totes les parets separadores de l’interior de la planta s’han definit com un envà d’un full amb 

extradossat en dues cares, amb una capa d’acabat, tant a l’esquerra com a la dreta de pintura plàstica 

sobre parament interior de guix o escaiola com es mostra en la Figura 8.43. 
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Figura 8.43. Opcions de descripció de l'envà en el software CYPECAD MEP. 

En la Figura 8.44 es mostra la descripció de l’envà. 

 
Figura 8.44. Característiques de l'envà. 

o Mur soterrani: 

El mur soterrani es pot definir amb impermeabilització interior i exterior, com es mostra en la Figura 

8.45. El mur soterrani ubicat en la planta soterrània -1 s’ha definit com a mur amb impermeabilització 

exterior amb una capa d’acabat de pintura plàstica sobre parament interior de guix o escaiola. 
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Figura 8.45. Opcions de descripció del mur soterrani en el software CYPECAD MEP. 

En la Figura 8.46 es mostra la descripció de l’envà. 

 
Figura 8.46. Característiques del mur soterrani. 

o Defenses: 

El programa permet definir les defenses com ampit de fàbrica, ampit de formigó armat, barana de 

façana (acer i alumini) i balustrada. Les defenses són les baranes ubicades en la terrassa de la planta 

primera, tercera i sèptima de l’edifici. En aquest cas s’ha cregut convenient seleccionar-ho com a ampit 

de formigó armat com es mostra en la Figura 8.47. 

 
Figura 8.47. Opcions de descripció  de defenses en el software CYPECAD MEP. 
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L’altura (h) s’ha definit com 1.50 m i l’amplada(a) de 0.50 m, les quals corresponen a les mides de la 

Figura 8.48. El tipus d’encofrat és metàl·lic. 

 
Figura 8.48. Visualització de les característiques de l’altura i amplada de la defensa. 

- Forjats. 

o Forjat sanitari o solera 

El programa permet definir com solera, llosa de fonamentació i forjat sanitari, com es mostra en la 

Figura 8.49. S’ha definit com a solera amb els valors predeterminats. 

 
Figura 8.49. Opcions de descripció de la solera en el software CYPECAD MEP. 

En la Figura 8.50 es mostra la descripció de la solera. 
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Figura 8.50. Característiques de la solera. 

o Forjat entre pisos 

El forjat entre pisos es pot definir segons el programa com forjat unidireccional, forjat reticular i llosa 

massissa, com es mostra en la Figura 8.51. En el cas de l’edifici A, s’ha definit com a llosa massissa tal 

com es descriu en els diferents plànols. 

 
Figura 8.51. Opcions de descripció del forjat entre pisos en el software CYPECAD MEP. 

En la Figura 8.52 es mostra les característiques del forjat entre els pisos ubicat des de la planta baixa a 

la desena. 
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Figura 8.52. Característiques del forjat entre pisos. 

o Terrat 

El terrat es pot definir segons el software com coberta plana transitable no ventilada, plana transitable 

ventilada, plana no transitable ventilada, plana no transitable no ventilada i Deck, com es mostra en la 

Figura 8.53. El terrat s’ha definit com una coberta plana transitable ventilada. 

 
Figura 8.53. Opcions de descripció del terrat en el software CYPECAD MEP. 

Aquesta es troba sobre un forjat de llosa massissa de color blanca. En la Figura 8.54 es defineixen les 

capes d’aquesta coberta. 
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Figura 8.54. Característiques del terrat. 

o Teulada 

Les teulades disponibles del programa són forjats unidireccional, forjat reticular i llosa massissa, com 

es mostra en la Figura 8.55. La teulada s’ha definit com un forjat de llosa massissa de color clar. 

 
Figura 8.55. Opcions de descripció de la teulada en el software CYPECAD MEP. 
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En la Figura 8.56 es mostra la descripció de la teulada de la planta 1. 

 
Figura 8.56.Característiques de la teulada. 

- Buits. 

o Porta 

Les portes s’han definit de diferents tipologies segons la ubicació. El software dona l’opció d’escollir 

entre sis tipologies on té en compte si és una porta de pas interior o d’entrada.  Les portes disponibles 

del programa són porta de pas interior (fusta i acer galvanitzat), porta tallafocs (acer galvanitzat) i/o 

porta d’entrada de l’habitatge (cuirassada, acer i fusta), com es mostra en la Figura 8.57. 

 
Figura 8.57. Opcions de descripció de les portes en el software CYPECAD MEP. 

En el cas de la porta principal s’ha decidit descriure-la en el punt de finestres o buits envidrats al tractar-

se d’una porta de vidre corredissa automàtica. També s’ha definit en el punt de les finestres, les portes 

d’accés a les terrasses de la planta tercera i sèptima. 
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S’ha descrit totes les portes de pas interior de fusta. Aquestes pertanyen a totes les portes dels espais 

a l’interior de l’edifici A. La fulla s’ha definit d’una sola fulla de fusta massissa, com es mostra en la 

Figura 8.58. 

 
Figura 8.58. Descripció de la porta de pas interior de fusta. 

Tanmateix, en la Figura 8.59 s’ha determinat la tipologia de la porta com llisa i cega. Es podria haver 

considerat amb vidriera, però la mida del vidre es massa gran comparat amb la mida real. Per aquest 

motiu, s’ha volgut negligir. La fusta s’ha considerat de pi melis i envernissat en taller. 

 
Figura 8.59. Descripció del tipus de fulla de la porta de pas interior de fusta. 

A més a més, s’ha definit el ferrament de ferro forjat amb la manilla de tirador, com es mostra en la 

Figura 8.60. 
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Figura 8.60. Descripció del ferrament de la porta de pas interior de fusta. 

o Finestra o buit envidrat 

En aquest punt s’ha definit tant l’envidrament com la fusteria i els accessoris.  

L’envidrament disponible del programa és doble o triple envidrament, com es mostra en la Figura 8.61. 

En el cas de l’edifici l’envidrament s’ha definit com a doble envidrament SGG CLIMALIT PLUS 

PLANITHERM XN F2 8/16 aire/55.2 ”SAINT GOBAIN”.  

 
Figura 8.61. Opcions de descripció de l'envidrament de la finestra en el software CYPECAD MEP. 

El vidre s’ha descrit de baixa emissivitat tèrmica amb seguretat (laminar) al vidre interior. Aquest és 

incolor. També s’ha definit les característiques que compleixen amb el que hi ha descrit en el Llibre de 

l’Edifici [23]. 
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Figura 8.62. Característiques del vidre. 

Pel que fa a la col·locació del vidre s’ha definit amb falques i segellat continu. La fusteria disponible del 

programari és alumini, PVC, acer o fusta, tal com s’observa en la Figura 8.63. 

 
Figura 8.63. Opcions de descripció de la fusteria de la finestra en el software CYPECAD MEP. 

S’ha seleccionat d’alumini, però s’ha definit quatre finestres diferents com s’observa en la Figura 8.64. 

 
Figura 8.64. Tipus de finestres. 

A continuació, es descriuen cada tipologia de fusteria.  
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TIPUS 1: 

En el tipus 1 pertanyen totes les finestres distribuïdes a la façana de l’edifici. S’ha definit com una 

finestra amb frontissa “CORTIZO” de 1000x2100 mm. La sèrie s’ha descrit com una finestra amb 

frontissa i possibilitat d’obertura a l’interior, com s’observa en la Figura 8.65. 

 
Figura 8.65. Sèrie finestra o buit envidrat tipus 1. 

S’ha considerat practicable amb unes 2 fulles, com es mostra en la Figura 8.66. S’ha decidit definir totes 

les finestres com practicables amb dues fulles, ja que no es té la informació detalla de cada una de les 

finestres. 

 
Figura 8.66. Tipus de fulles finestra o buit envidrat tipus 1. 
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En la Figura 8.67 es mostra la sèrie de la finestra com Cor-70 Industrial. En aquesta figura hi ha la 

informació teòrica, l’ample (en mm), l’altura (en mm), l’acabat definit com anoditzat i el model de la 

manilla com estàndard. 

 
Figura 8.67. Característiques finestra o buit envidrat tipus 1. 

TIPUS 2: 

En el tipus 2 pertanyen totes les finestres de la planta soterrània -1 en la biblioteca. S’ha definit com 

una finestra amb frontissa “CORTIZO” de 1000X1000 mm. S’ha definit a una alçada sobre el terra de 

1.2 m. La sèrie s’ha descrit com un fix amb frontissa, ja que aquesta no s’obre. 
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Figura 8.68. Sèrie finestra o buit envidrat tipus 2. 

Tanmateix, en la Figura 8.69 s’ha definit les característiques de la finestra tipus 2 on la sèrie es Cor-80 

Industrial. A més a més, s’observa la informació teòrica, l’ample (en mm), l’altura (en mm) i l’acabat 

definit com anoditzat. 

 
Figura 8.69. Característiques finestra o buit envidrat tipus 2. 
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TIPUS 3: 

En el tipus 3 pertany la porta principal de la planta baixa. S’ha definit com una porta balconera 

corredissa de 5000x2350 mm. S’ha descrit a una alçada sobre el terra de 0 m. La sèrie s’ha determinat 

com una porta corredissa manual encara que realment sigui una porta automàtica corredissa. També 

s’ha definit com una porta balconera, com es mostra en la Figura 8.70. 

 
Figura 8.70. Sèrie finestra o buit envidrat tipus 3. 

En la Figura 8.71 es mostra que s’ha seleccionat el nombre de fulles de 4,  ja que s’obre pels dos costat 

automàticament quan detecta una persona. 

 
Figura 8.71. Tipus de fulles finestra o buit envidrat tipus 3. 

Pel que fa a la fusteria s’ha definit de gamma alta amb un ample de 5000 mm i una altura de 2350 mm 

els quals són valors que més s’aproximen a les mesures reals definides pel Llibre de l’Edifici [23]. S’ha 

descrit amb un acabat anoditzat. En la Figura 8.72 es mostra informació tècnica de la fusteria descrita. 
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Figura 8.72. Característiques finestra o buit envidrat tipus 3. 

TIPUS 4: 

En el tipus 4 pertanyen les portes d’accés a les terrasses de la planta tercera i sèptima. S’ha definit com 

una porta balconera amb frontissa de 2100x1000 mm, com es mostra en la Figura 8.73. S’ha descrit a 

una alçada sobre el terra de 0 m.  

 
Figura 8.73. Sèrie finestra o buit envidrat tipus 4. 
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En la Figura 8.74 s’ha determinat la possibilitat d’obertura a l’interior sent practicable i d’una sola fulla. 

 
Figura 8.74. Tipus de fulles finestra o buit envidrat tipus 4. 

En la Figura 8.75 es mostren altres característiques de la porta balconera les quals són iguals que les 

finestres de Tipus 1. 

 
Figura 8.75. Característiques finestra o buit envidrat tipus 4. 
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Respecte als accessoris, s’ha introduït la persiana Brise-soleil LLAMBÍ de lames verticals on se situa 

només en les finestres de Tipus 1. El programa dona l’opció de definir-ho com a proteccions exteriors, 

persiana veneciana, persiana, cortines o proteccions interiors. Aquesta s’ha descrit com una protecció 

exterior, com es mostra en la Figura 8.76. 

 
Figura 8.76.  Descripció de l'accessori de la finestra Tipus 1. 

Finalment, s’ha descrit el coeficient de transmissió de calor com 1.18 W/(m2·K) tal com es defineix al 

Llibre de l’Edifici[23]. 

8.2.3. Recintes 

Els recintes són zones delimitades per murs i particions amb una sèrie de propietats que influeixen en 

els càlculs del programa. Es divideixen en recintes d’ús docent i altres recintes. 

- Recintes d’ús docent: 

Els recintes d’ús docent formen en el cas de l’edifici A nou tipologies d’espais. De cada un d’ells s’ha 

definit les característiques essencials per l’estudi tèrmic. S’ha decidit agafar els paràmetres 

normalitzats, ja que eren els mateixos o pràcticament iguals dels que estan descrits en el Llibre de 

l’Edifici. 

A l’hora de realitzar l’estudi tèrmic de cada un d’aquests recintes, s’ha tingut en compte les condicions 

interiors com són l’ocupació, la il·luminació, les instal·lacions i la ventilació.  

L’ocupació d’un recinte és important perquè quan en un espai hi ha molta gent la temperatura 

augmenta, degut a que el cos humà desprèn calor.  La taxa d’activitat metabòlica (met) defineix que 1 

met són 58 W/m2 , on es considera que la superfície mitjana d’una persona és d’1,8 m2. 

Segons la normativa UNE-EN ISO 7730, hi ha unes taxes metabòliques (energia emesa en forma de 

calor) d’una persona executant diverses activitats, com es mostra en la Taula 8.3 [39]. 
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Activitat met W/m2 Potència [W] 

Repòs estirat 0,8 46 83 

Repòs assegut 1 58 104 

Activitat sedentària 1,2 70 126 

Activitat lleugera 1,6 93 167 

Activitat mitja 2 116 209 

Caminar en pla (3 km/h) 2,4 140 252 
Taula 8.3. Potència de la persona segons l'activitat[39]. 

Per tant, resulta important saber quanta superfície ocupa un espai per arribar a calcular l’ocupació. Així 

doncs, s’obté la potència tèrmica total que desprenen les persones a l’interior d’un espai. 

Respecte a  la il·luminació, hi ha el mateix problema. Les llums que hi ha en l’interior de l’edifici 

desprenen una calor que depèn de la tipologia de llum. 

Pel que fa a les instal·lacions, es refereix a tots els equips que hi ha en l’interior d’un espai que 

desprenen calor. Aquests depenent de la finalitat de l’espai, desprenen més o menys energia i genera 

unes càrregues internes en el recinte. 

Per acabar, la ventilació dels diferents espais és essencial en els llocs de treball per una bona 

productivitat i salut de les persones. Aquesta ventilació evita l’estrès tèrmic que produeix l’acumulació 

d’energia emesa per les persones. Tanmateix, evita la transmissió d’agents que causen malalties 

respiratòries. 

El control d’aquests quatre punts són peces claus pel confort de les persones que habitin en aquell 

espai. En la Figura 8.77 es mostra tots els possibles espais d’ús docent que es pot configurar en el 

software. 

 
Figura 8.77. Tipus de recintes d'ús docent. 
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A continuació es mostren les quatre característiques tèrmiques principals  de cada un dels recintes d’ús 

docent: 

• Aula:  

Les aules són totes aquelles zones de l’edifici destinades a l’ús de classes teòriques i alguna 

d’informàtica de la planta baixa a la tercera. Tal com s’ha comentat, són zones habitables que es troben 

climatitzades, on es considera per normativa que les persones que l’ocupen estan assentades amb un 

nivell d’ocupació de 2 m2/per persona. La il·luminació té una potència de 17 W/m2  i les instal·lacions 

de 11 W/m2. Pel que fa a la ventilació, segons la RD 1027/2007 (RITE) té una qualitat d’aire IDA-2, és a 

dir, aire de bona qualitat. En la Figura 8.78 es mostren els paràmetres descrits. 

 
Figura 8.78.  Paràmetres per a l'estudi tèrmic aula. 

A tall d’exemple, amb els paràmetres tèrmics configurats en el programari s’ha calculat quantes 

persones per m2 en l’aula A0.2, ubicada en la planta baixa. Segons el programa podrien ocupar l’aula 

53 persones, però segons la universitat hi ha la capacitat per 70 persones i 2 llocs adaptats. En la Figura 

8.79 es mostra una imatge de l’aula.  A partir d’aquest càlcul es pot observar que el programari no 

realitzaria els mateixos càlculs a nivell d’ocupació i dona com a resultat un valor diferent al real. 
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Figura 8.79. Aula A0.2 [42]. 

Si es calcula la potència d’ocupació, d’il·luminació i d’instal·lació s’obté els resultats de la Taula 8.4. 

Aquests resultats permeten observar que la calor que transmeten les persones en una aula, arriba a 

ser superior a la il·luminació i a les instal·lacions. 

Paràmetre tèrmic W/m2 Potència [W] 

Ocupació 58 6261,68 

Il·luminació 17 1835,32 

Instal·lació 11 1187,56 
Taula 8.4. Càlculs tèrmics de l'aula A0.2. 

• Laboratori: 

Els laboratoris són totes aquelles zones on es realitza les pràctiques de les diferents assignatures. Hi ha 

diferents tipologies de laboratoris en l’edifici A: 

- Automàtica. 

- Electrònica. 

- Elèctrica. 

- Mecànica. 

- Energia. 

- Biomèdica. 

- Química. 

- Materials. 
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- Física. 

- Mecànica de fluids i termotècnia. 

- Resistència de materials[41]. 

Aquests laboratoris consten de diferents equips, els quals no consumeixen la mateixa potència, però 

s’ha hagut de tenir en compte que actuen uniformement amb una potència de 11 W/m2, com es 

mostra en la Figura 8.80. Com que no es té la informació del consum de la potència per metre quadrat 

en cada laboratori, s’ha preferit agafar el valor establert per molt que és igual al valor de l’aula. El fet 

que no s’hagi pogut programar les instal·lacions que existeixen en cada laboratori per falta 

d’informació i complexitat, produeix que no s’aconsegueixi els resultats veritables respecte el consum 

energètic, ja que s’hauria de consumir més energia. Respecte a la ventilació, en el Llibre de l’Edifici esta 

descrit que disposen d’un climatitzador independent o multizona, el qual climatitza les sales amb aire 

100% de l’exterior. En aquest cas no es pot determinar en el programa i s’ha definit l’IDA-1, el qual és 

aire d’òptima qualitat [23]. 

 
Figura 8.80. Paràmetres per a l'estudi tèrmic laboratori. 
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• Taller: 

El taller s’ha considerat dos espais, però té la mateixa funcionalitat que els laboratoris, com es mostra 

en la Figura 8.81. 

 
Figura 8.81. Paràmetres per a l'estudi tèrmic taller. 

• Sala d’actes: 

La sala d’actes es localitza a la planta baixa. És una sala dissenyada principalment per actes 

institucionals de tota mena disposada en un únic nivell, i compta amb accés per persones amb mobilitat 

reduïda. En la Figura 8.82 es mostra els paràmetres per l’estudi tèrmic de la sala d’actes [42]. 

 
Figura 8.82. Paràmetres per a l'estudi tèrmic sala d'actes. 

A tall d’exemple, amb els paràmetres tèrmics configurats en el programari s’ha calculat quantes 

persones per m2 en la sala d’actes, ubicada en la planta baixa. Segons el programa podrien ocupar la 
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sala 261 persones, però segons la universitat hi ha la capacitat 188 persones assegudes. Si es calcula la 

potència d’ocupació, d’il·luminació i instal·lació s’obté els resultats de la Taula 8.5. 

 
Figura 8.83. Sala d’actes [43] 

Tanmateix, s’ha decidit calcular el paràmetre tèrmic d’ocupació, il·luminació i instal·lació tal i com es 

mostren en la Taula 8.5. 

Paràmetre tèrmic W/m2 Potència [W] 

Ocupació 58 15157,72 

Il·luminació 22 5749,48 

Instal·lació 11 2874,74 
Taula 8.5. Càlculs tèrmics de la sala d'actes. 

• Cafeteria: 

En la Figura 8.84 es mostra la cafeteria, la qual té una superfície total de 305,85 m2. 

 

Figura 8.84. Cafeteria [43]. 

Respecte els paràmetres per l’estudi tèrmic s’ha considerat segons la normativa del CTE una ocupació 

molt superior a la realitat. Pel que fa a la ventilació s’observa que compleix amb el que esta descrit en 



Auditoria Tèrmica de l’Edifici A de l’EEBE 

  89 

el Llibre de l’edifici amb una qualitat d’aire IDA-3, és a dir, aire de qualitat mitja [23]. En la Figura 8.85 

es mostren els paràmetres descrits. 

 
Figura 8.85. Paràmetres per a l'estudi tèrmic cafeteria. 

Si es calcula la potència d’ocupació, d’il·luminació i instal·lació s’obté els resultats de la Taula 8.6. 

Paràmetre tèrmic W/m2 Potència [W] 

Ocupació 58 17739,3 

Il·luminació 15 4587,75 

Instal·lació 11 3364,35 
Taula 8.6. Càlculs tèrmics de la cafeteria. 

• Sala polivalent: 

La sala polivalent es localitza a la planta baixa. Es tracta d’una sala dissenyada principalment per a 

reunions dinàmiques de tota classe i per a conferències, com es mostra en la Figura 8.86.  Està 

disposada en un únic nivell i compta amb accés per persones amb mobilitat reduïda[44]. En la Figura 

8.87 es mostra els paràmetres per a l’estudi tèrmic de la sala polivalent. 
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Figura 8.86.  Sala polivalent [44]. 

 
Figura 8.87. Paràmetres per a l'estudi tèrmic sala polivalent.. 

Per exemple, amb els paràmetres tèrmics configurats en el programari, s’ha calculat quantes persones 

considera per m2 en la sala polivalent. Segons el programa podrien ocupar 108 persones, però segons 

la universitat hi ha la capacitat  per 60 persones assegudes. Si es calcula la potència d’ocupació, 

d’il·luminació i instal·lació obtindríem els resultats de la Taula 8.7. 

Paràmetre tèrmic W/m2 Potència [W] 

Ocupació 58 6312,72 

Il·luminació 22 2394,48 

Instal·lació 11 1197,24 
Taula 8.7. Càlculs tèrmics de la sala polivalent. 
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• Despatxos: 

Els despatxos es localitzen des de la planta quarta fins a la desena. En la Figura 8.88 hi ha els paràmetres 

per a l’estudi tèrmic. Convé comentar el paràmetre tèrmic de les instal·lacions, ja que si es compara 

amb els laboratoris i aules hauria de tenir un valor menor als laboratoris i semblant al de les aules 

.  

Figura 8.88. Paràmetres per a l'estudi tèrmic despatxos. 

Per exemple, en calcular la capacitat en el despatx A5.34 , la qual consta d’una superfície de 19,12 m2. 

Si es té en compte la superfície per persona, es permetria l’ocupació de 2 persones. Per altra banda, si 

es calcula la potència d’ocupació, d’il·luminació i instal·lació obtindríem els resultats de la Taula 8.8. 

Paràmetre tèrmic W/m2 Potència [W] 

Ocupació 58 1108,96 

Il·luminació 14 267,68 

Instal·lacions 18 344,16 
Taula 8.8. Càlculs tèrmics dels despatxos.. 

• Sala de professors: 

Les sales de professors es localitzen a partir de la planta cinquena fins a la desena. Es considera les sales 

de professors associats, les sales de reunions i les sales de treball. En la Figura 8.89 es mostra els 

paràmetres per a l’estudi tèrmic. La ventilació es considera que té una qualitat de l’aire de IDA 2 tal 

com s’especifica en el Llibre de l’Edifici A [23]. Aquesta resulta una bona qualitat de l’aire segons la 

RITE. 
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Figura 8.89. Paràmetres per a l'estudi tèrmic sala de professors. 

• Zona administrativa: 

La zona administrativa es localitza en la planta baixa i la desena. En la Figura 8.90 s’observen tots els 

paràmetres per a l’estudi tèrmic, els quals han sigut determinats pel programa, ja que no es disposava 

d’aquestes dades. Resulta interessant comentar l’ocupació segons la superfície per persona que és més 

gran que la calculada en una sala de professors, on en aquest cas es considera 9  m2/ persona. Pel que 

fa a la il·luminació interior, la potència resulta inferior a 14 W/m2 , a diferència de les sales de 

professors. En canvi, les instal·lacions es calcula una potència sensible de 16 W/m2.  

 
Figura 8.90. Paràmetres per a l'estudi tèrmic zona administrativa. 
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Resta de recintes 

La resta de recintes s’han delimitat, però no s’ha descrit cap paràmetre tèrmic. S’han definit els lavabos, 

les zones de circulació, les escales, la cuina, l’arxiu, el magatzem, les cambres de neteja i la sala de 

màquines. El motiu pel qual no s’han descrit és que són zones habitables no condicionades o no 

habitables. Convé destacar que aquests recintes s’han definit així per les limitacions del programa, però 

s’ha de tenir en compte que aquests espais injecten calor dins de l’edifici. 

 
Figura 8.91. Tipus de recinte. 

8.2.4. Unitats d’ús 

Les unitats d’ús en el cas de ser un edifici docent són les diferents aules ubicades de la planta baixa fins 

a la tercera planta, com es mostra en la Figura 8.92. 

 
Figura 8.92. Unitats d'ús docent. 
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8.2.5. Zones tèrmiques 

Les zones tèrmiques són cadascun dels recintes delimitats en grups tèrmics. S’ha considerat vuit zones 

tèrmiques diferents. En la Figura 8.93 es mostra una llegenda dels diferents colors en què el programa 

ha marcat les zones tèrmiques. 

 
Figura 8.93. Llegenda de cada zona tèrmica. 

A continuació, es mostren les característiques de les zones tèrmiques limitades en el software.  En 

primer lloc, es referència la zona tèrmica i es classifica segons zona habitable condicionada, habitable 

no condicionada o no habitable. 

En segon lloc, es defineix el perfil d’ús per al càlcul de la zona tèrmica, segons l’Apèndix C de CTE DB 

HE 1. En tots els recintes s’han definit la distribució horària de les càrregues internes com 12 hores, 

malgrat que la universitat estigui oberta unes 13 hores diàries entre setmana. 

Posteriorment, s’ha definit la ventilació tenint en compte la Taula 8.9 i les característiques del Llibre de 

l’Edifici [23]. Les renovacions d’aire per hora és una forma de mesura la renovació de l’aire en un volum 

donat una unitat de temps. Aquesta se sol expressar amb m3/h o un percentatge de volum renovat per 

hora. Normalment s’utilitza per analitzar l’habitabilitat de la qualitat de l’aire interior[45]. 
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Taula 8.9. Renovacions per hora segons recinte [46]. 

* Les renovacions d’aire fins a vuit a l’hora, asseguren l’eliminació de les pol·lucions provocades per les persones. Els canvis 

més freqüents asseguren l’eliminació del calor i el vapor en les zones escalfades. En els climes càlids, el número de canvis hora 

ha de ser al menys el doble. 

*** Quan es fuma en aquest locals, doblar el nombre de renovacions de l’aire indicades. 

Respecte a l’eficiència tèrmica de la unitat de recuperació de calor, s’ha considerat un 60 %, ja que les 

diferents unitats recuperadores tenen una eficiència entre el 50 % i 70 %.  

Finalment, s’ha definit la il·luminació interior, només es té en compte en els recintes inclosos en la zona 

tèrmica habitable els quals no disposen de resultats del càlcul d’il·luminació mitjançant el mòdul HE 3: 

Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació.  En les diferents taules que hi ha tot seguit es 

mostra els paràmetres comentats. 
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Zona tèrmica 

 

Referència Aules 

Classificació de la zona Zona habitable condicionada 

Definició 
del perfil 

d'ús per al 
càlcul de la 

zona 
tèrmica 

Densitat de les càrregues internes Mitja 

Distribució horària de les càrregues internes 12 h 

Ventilació 
Nombre de renovacions hora del recinte habitable 7 r/h 

Eficiència tèrmica de la unitat de recuperació de 
calor 

60% 

Il·luminaci
ó 

Potència d'il·luminació instal·lada 15 

Valor d’eficiència energètica de la instal·lació, VEEI 
5.0/ 3.0 W/m2 (Projecte/ 

Exigit) 
Taula 8.10. Característiques de la zona tèrmica aules. 

 

Zona tèrmica 

 
Referència Despatxos 

Classificació de la zona Zona habitable condicionada 

Definició 
del perfil 

d'ús per al 
càlcul de la 

zona 
tèrmica 

Densitat de les càrregues internes Baixa 

Distribució horària de les càrregues internes 12 

Ventilació 

Nombre de renovacions hora del recinte habitable 7 r/h 

Eficiència tèrmica de la unitat de recuperació de 
calor 

60% 

Il·luminaci
ó 

Potència d'il·luminació instal·lada 15 

Valor d’eficiència energètica de la instal·lació, VEEI 
5.0/ 3.0 W/m2 (Projecte/ 

Exigit) 
Taula 8.11. Característiques de la zona tèrmica despatxos. 
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Zona tèrmica 

 
Referència Bar- Cafeteria i Cuina 

Classificació de la zona Zona habitable condicionada 

Definició 
del perfil 

d'ús per al 
càlcul de la 

zona 
tèrmica 

Densitat de les càrregues internes Baixa 

Distribució horària de les càrregues internes 12 h 

Ventilació 
Nombre de renovacions hora del recinte habitable 8 r/h 

Eficiència tèrmica de la unitat de recuperació de 
calor 

60% 

Il·luminaci
ó 

Potència d'il·luminació instal·lada 15 

Valor d’eficiència energètica de la instal·lació, VEEI 
5.0/ 8.0 W/m2 (Projecte/ 

Exigit) 
Taula 8.12. Característiques de la zona tèrmica bar-cafeteria i cuina. 

 

Zona tèrmica 

 
Referència 

Sala d'actes, polivalent, reunions, 
estudi i prof. 

Classificació de la zona Zona habitable condicionada 

Definició 
del perfil 
d'ús per 
al càlcul 

de la 
zona 

tèrmica 

Densitat de les càrregues internes Mitja 

Distribució horària de les càrregues internes 12 h 

Ventilaci
ó 

Nombre de renovacions hora del recinte 
habitable 

10 r/h 

Eficiència tèrmica de la unitat de 
recuperació de calor 

60% 

Il·lumina
ció 

Potència d'il·luminació instal·lada 20 

Valor d’eficiència energètica de la 
instal·lació, VEEI 

5.0/ 8.0 W/m2 (Projecte/ Exigit) 

Taula 8.13. Característiques de la zona tèrmica sales. 
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Zona tèrmica 

 
Referència Laboratoris 

Classificació de la zona Zona habitable condicionada 

Definició 
del perfil 

d'ús per al 
càlcul de la 

zona 
tèrmica 

Densitat de les càrregues internes Alta 

Distribució horària de les càrregues internes 12 h 

Ventilació 
Nombre de renovacions hora del recinte habitable 10 r/h 

Eficiència tèrmica de la unitat de recuperació de 
calor 

60% 

Il·luminaci
ó 

Potència d'il·luminació instal·lada 15 

Valor d’eficiència energètica de la instal·lació, VEEI 
5.0/ 8.0 W/m2 (Projecte/ 

Exigit) 
Taula 8.14. Característiques de la zona tèrmica laboratoris. 

 

Zona tèrmica 

 
Referència 

Cambra de neteja, Magatzem, 
Manteniment, Rack i Inst. 

Classificació de la zona Zona habitable no condicionada 

Definició 
del 

perfil 
d'ús per 
al càlcul 

de la 
zona 

tèrmica 

Densitat de les càrregues internes Alta 

Distribució horària de les càrregues 
internes 

12 h 

Ventilaci
ó 

Nombre de renovacions hora del recinte 
habitable 

10 r/h 

Eficiència tèrmica de la unitat de 
recuperació de calor 

60% 

Il·lumina
ció 

Potència d'il·luminació instal·lada 15 

Valor d’eficiència energètica de la 
instal·lació, VEEI 

5.0/ 8.0 W/m2 (Projecte/ Exigit) 

Taula 8.15. Característiques de la zona tèrmica cambra de neteja, magatzem, manteniment, rack i inst. 
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Zona tèrmica 

 
Referència Zones comuns 

Classificació de la zona Zona habitable condicionada 

Definició 
del perfil 

d'ús per al 
càlcul de la 

zona 
tèrmica 

Densitat de les càrregues internes Baixa 

Distribució horària de les càrregues internes 12 

Ventilació 

Nombre de renovacions hora del recinte habitable 7 r/h 

Eficiència tèrmica de la unitat de recuperació de 
calor 

60% 

Il·luminaci
ó 

Potència d'il·luminació instal·lada 15 

Valor d’eficiència energètica de la instal·lació, VEEI 
5.0/ 3.0 W/m2 (Projecte/ 

Exigit) 
Taula 8.16.  Característiques de la zona tèrmica zones comuns. 

 

Zona tèrmica 

 
Referència Lavabos 

Classificació de la zona Zona habitable condicionada 

Definició 
del perfil 

d'ús per al 
càlcul de la 

zona 
tèrmica 

Densitat de les càrregues internes Baixa 

Distribució horària de les càrregues internes 12 

Ventilació 

Nombre de renovacions hora del recinte habitable 10 r/h 

Eficiència tèrmica de la unitat de recuperació de 
calor 

60% 

Il·luminaci
ó 

Potència d'il·luminació instal·lada 5 

Valor d’eficiència energètica de la instal·lació, VEEI 
5.0/ 4.0 W/m2 (Projecte/ 

Exigit) 
Taula 8.17. Característiques de la zona tèrmica lavabos. 

Finalment, es mostren en les següents figures els plànols amb les zones tèrmiques marcades segons el 

color de la llegenda de la Figura 8.93. 
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Figura 8.94. Zones tèrmiques planta baixa de l'edifici A. 

 
Figura 8.95. Zones tèrmiques planta primera de l'edifici A. 

 
Figura 8.96. Zones tèrmiques planta segona de l'edifici A. 

 
Figura 8.97. Zones tèrmiques planta tercera de l'edifici A. 
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Figura 8.98. Zones tèrmiques planta quarta de l'edifici A. 

 
Figura 8.99. Zones tèrmiques planta cinquena de l'edifici A. 

 
Figura 8.100. Zones tèrmiques planta sisena de l'edifici A. 

 
Figura 8.101. Zones tèrmiques planta setena de l'edifici A. 
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Figura 8.102. Zones tèrmiques planta vuitena de l'edifici A. 

 
Figura 8.103. Zones tèrmiques planta novena de l'edifici A. 

 
Figura 8.104. Zones tèrmiques planta desena de l'edifici A. 

8.2.6. Resultats 

En la pestanya de resultats, s’ha calculat l’estudi tèrmic de la instal·lació.  El software CYPECAD MEP 

mostra els resultats de càlcul i comprova de forma interactiva, a través de texts sobre la pantalla.  El 

programari segueix els següents passos per realitzar el càlcul: 

1) Revisant l’obra 

2) Obtenint Dades (Recintes) 

3) Anàlisi de la geometria introduïda 

4) Anàlisi dels ponts tèrmics lineals 
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5) Calculant la instal·lació 

a. CTE DB HE 1. Limitació de la demanda energètica (2013) 

b. Obtenint les zones tèrmiques de l’edifici 

c. Processant els recintes de l’edifici 

d. Generant el model de l’edifici per al càlcul en CYPETHERM HE 

e. Generant el llistat de justificació de CTE DB HE 1 

f. Càlcul de les zones tèrmiques de l’edifici objecte 

g. Càlcul de les zones tèrmiques de l’edifici  re referència 

h. Obtenció de les condicions inicials 

i. Calculant la simulació energètica anual per intervals horaris 

Finalment, proporciona el llistat que després de la vista preliminar es pot imprimir o exportar-se amb 

altres fitxers de text( TXT), HTML, PDF, RTF o DOCX. 
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9. Anàlisi i resultats de la simulació tèrmica amb el consum 

tèrmic real 

En aquest novè capítol s’elabora una anàlisi dels resultats obtinguts de la simulació del software 

CYPECAD MEP. Aquests resultats són comparats amb les dades de consum de la Factura de Districlima 

i les dades del comptador de l’edifici A. Posteriorment, es realitza un balanç dels fluxos de calor i càlcul 

de generació d’entropia de l’edifici A. 

9.1. Resultats de la simulació CYPECAD MEP 

Un cop realitzada la simulació, s’ha obtingut un informe de demanda, consum i qualificació energètica. 

S’ha calculat que s’ha climatitzat un 56,94% amb la hipòtesi de la uniformitat en la climatització. Per 

obtenir el percentatge de climatització habitable s’ha calculat el volum de les dues plantes soterrànies 

i les deu plantes de l’edifici A, sabent la superfície construïda i l’alçada de cada planta. Després s’ha 

obtingut el sumatori del volum total de l’edifici, tal i com es mostra en la Taula 9.1. 

 
Taula 9.1. Superfície, alçada i volum de cada planta. 

Tot seguit, s’ha calculat la superfície i volum de cada zona tèrmica habitable en cada planta, com es 

mostra en la Taula 9.2 i Taula 9.3, respectivament. 

 

Planta Superfície[m2] Alçada [m] Volum [m3]

S-2 4346,12 5,41 23512,51

S-1 3112,41 3,03 9430,60

0 2557,75 5,28 13504,92

1 2452,98 5,28 12951,73

2 2452,95 3,84 9419,33

3 1595,82 3,84 6127,95

4 1595,5 3,84 6126,72

5 1595,6 3,84 6127,10

6 1632,32 3,84 6268,11

7 1426,98 3,84 5479,60

8 1430,28 3,84 5492,28

9 1460,7 3,84 5609,09

10 1460,73 3,68 5375,49

TOTAL 27120,14 53,4 115425,43
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Taula 9.2. Superfície dels espais tèrmic per plantes. 

 
Taula 9.3. Volum de les zones tèrmiques per plantes. 

En acabat, en la Taula 9.4 es mostra la superfície i el volum total climatitzat en el CYPECAD MEP segons 

les zones tèrmiques habitables. 

 CLIMATITZAT CYPECAD MEP 

  Superfície[m2] Volum [m3] 

Aules 3969,89 16480,28 

Despatxos 1613,15 5693,53 

Bar-cafeteria i cuina 390,06 1863,64 

Sala d'actes, polivalent, reunions, estudi i prof. 1818,12 7099,05 

Laboratori 2828,5 9903,78 

Zones comunes 5738,55 22277,75 

Lavabos 630,99 2395,02 

TOTAL 16989,26 65713,05 
Taula 9.4. Superfície i volum total de les zones tèrmiques. 

Després s’ha calculat a partir de la superfície i volum, el percentatge de volum que representa respecte 

al volum total de l’edifici A. Els resultats de la superfície es mostren en la Taula 9.5. És interessant 

Cafeteria Aules Laboratori Sales Despatx Zones comunes Lavabos

0 344,23 251,27 22,15 551,65 46,31 888,1 82,02 2185,73

1 1542,50 675,86 56,64 2275

2 1539,54 671,4 56,64 2267,58

3 636,58 242,04 478,32 56,64 1413,58

4 726,2 78,66 34,21 419,11 56,63 1314,81

5 623,94 87,65 178,51 425,7 53,74 1369,54

6 495,44 130,44 221,51 458,69 53,74 1359,82

7 45,83 364,22 135,41 185,5 432,21 53,54 1216,71

8 263,06 118,02 348,1 414,34 53,8 1197,32

9 150,05 93,85 470,87 426,98 53,8 1195,55

10 183,44 380,4 128,14 447,84 53,8 1193,62

16989,26

SUPERFICIE ESPAIS CLIMATITZATS PER PLANTES
Planta

TOTAL

TOTAL

Cafeteria Aules Laboratori Sales Despatx Zones comunes Lavabos

0 1703,19 1243,29 109,45 2726,65 228,81 4388,28 404,6 10804,27

1 7619,43 3339,18 279,37 11237,98

2 5389,22 2350,37 197,82 7937,41

3 2228,35 847,29 1674,38 197,83 4947,85

4 2542,11 275,35 119,77 1467,1 197,81 4602,14

5 2184,08 306,8 625,5 1491,1 187,71 4795,19

6 1734,23 456,59 775,39 1605,7 187,71 4759,62

7 160,45 1275 474,01 649,36 1512,92 187,03 4258,77

8 920,88 413,13 1218,54 1458,02 187,91 4198,48

9 525,25 328,51 1645,05 1494,65 187,92 4181,38

10 612,78 1270,72 431,11 1496,05 179,31 3989,97

65713,06

Planta
VOLUM ESPAIS CLIMATITZATS PER PLANTES

TOTAL

TOTAL
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observar que hi ha una diferència de 2.672,35 m2 entre la superfície sobre rasant calculada en el 

projecte i la calculada en el CYPECAD MEP. Aquesta diferència de metres quadrats és deguda als espais 

no habitables com les cambres de neteja, les sales de manteniment, les instal·lacions, les sales Rack i 

els magatzems.  
 Superfície[m2] Alçada [m] Volum [m3] % Volum 

Edifici A 27120,14 
Sota rasant: 
8,44  Sobre 

rasant.44,96 
115415,43 100,00 

Edifici A sobre rasant 19661,61 44,96 82482,32 71,47 

Edifici A sobre rasant climatitzat 16989,26 44,96 65713,06 56,94 
Taula 9.5. Superfície, alçada, volum, % volum de l'edifici A. 

Per tant, s’ha obtingut que un 56,94% s’ha simulat en el programari CYPECAD MEP, com a zones 

habitables climatitzades amb els percentatges de la Figura 9.1. 

 
Figura 9.1. Percentatge de volum climatitzat respecte el volum de l'edifici de cada zona tèrmica. 

 

És a dir, s’ha climatitzat segons zona habitable un 56,94%. S’ha de tenir en compte a l’hora de realitzar 

la comparativa en el següent subapartat, per tal de tenir les dades energètiques de tot l’edifici, tal i 

com es mostra en la Factura de Districlima i el comptador energètic de l’edifici A. 

Un cop obtinguda la superfície en la simulació, s’han agrupat els resultats referents tant a consum 

energètic en calor i fred de l’edifici, així com el balanç energètic corresponent als intercanvis tèrmics 

de diferents elements que formen la construcció. L’informe de simulació es troba en l’Annex E. 

 

39%

24%

5%

17%

15%

% del Volum climatitzat respecte el volum de 
l'edifici A
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Laboratoris

Cafeteria-Bar
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A partir de l’informe de demanda energètica obtingut en la simulació, podem fer una anàlisi del balanç 

d’energia tèrmica anual de l’edifici, representat en les Taules 9.6, Taula 9.7 i Taula 9.8. Considerant els 

guanys tèrmics de calor a l’interior de l’habitatge com a positius i les pèrdues tèrmiques com a 

negatives.  

 

En la Taula 9.6 s’observa els guanys i pèrdues: dels elements pesats amb contacte amb l’exterior, 

elements lleugers amb contacte amb l’exterior, l’acoblament tèrmic entre zones i la ventilació. Convé 

destacar que s’observa unes pèrdues molt superiors als guanys que hi ha en tot l’any, tant en els 

elements pesats amb contacte amb l’exterior, com en els elements lleugers amb contacte amb 

l’exterior i la ventilació. Altrament, s’observa que tant els guanys com les pèrdues són iguals en 

l’acoblament tèrmic entre zones. La transferència de calor corresponent a la transmissió tèrmica 

deguda a l'acoblament tèrmic, es refereix a l’acoblament entre l’envolupant i el forjat. Normalment, 

s’ignora  l’efecte dels ponts tèrmics  en l’acoblament tèrmic. Per entendre-ho és necessari comprendre 

el significat d’un pont tèrmic. Un pont tèrmic és una zona de l’envolupant de l’edifici on es transmet 

més fàcilment la calor cap a altres estances. Les pèrdues que es produeixen normalment són a causa 

de les diferents conductivitats dels materials, que s’han utilitzat com per la diferència de gruix 

d’aquests o per qüestions geomètriques. 

 

  

Qtr,op [kWh] Qtr,w [kWh] Qtr,ac [kWh] Qve [kWh] 

Guany Pèrdues Guany Pèrdues Guany Pèrdues Guany Pèrdues 

Gener 74 -63145 7 -30638 14927 -14927 118 -59324 

Febrer 204 -54269 25 -26245 12634 -12634 273 -48008 

Març 343 -59053 63 -28381 13066 -13066 348 -52541 

Abril 212 -56339 27 -26918 10703 -10703 274 -47718 

Maig  1773 -46209 648 -22076 9587 -9587 1232 -42532 

Juny 1083 -42784 384 -19852 7384 -7384 1700 -34657 

Juliol 3970 -31819 1846 -14273 7845 -7845 5126 -23843 

Agost 3036 -34467 1419 -15360 8292 -8292 3988 -28092 

Setembre 1153 -42438 439 -19557 6699 -6699 1506 -35604 

Octubre 298 -49973 74 -23656 7817 -7817 361 -45790 

Novembre 152 -57211 23 -27251 11682 -11682 178 -52453 

Desembre 79 -61311 7 -29582 13775 -13775 128 -55920 

ANUAL -586640,2 -278828,8 - -511252,5 
Taula 9.6. Balanç d'energia tèrmica de l'edifici A dels elements pesats, elements lleugers, acoblament tèrmic i ventilació. 

On: 

Qtr,op: Transferència de calor corresponent a la transmissió tèrmica a través d'elements pesats en 

contacte amb l'exterior, kWh/(m²·any). 

Qtr,w: Transferència de calor corresponent a la transmissió tèrmica a través d'elements lleugers en 

contacte amb l'exterior, kWh/(m²·any). 

Qtr,ac: Transferència de calor corresponent a la transmissió tèrmica deguda a l'acoblament tèrmic 

entre zones, kWh/(m²·any). 
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Qve: Transferència de calor corresponent a la transmissió tèrmica per ventilació, kWh/(m²·any). 

Tot seguit, s’han determinat els guanys i les pèrdues de transferència de calor intern sensible. Després 

s’han obtingut els guanys i les pèrdues de la calor solar, el qual es tracta de l’augment total en la 

temperatura interna de l’edifici a causa de l’exposició a fonts de calor solar i ambiental. Aquesta calor 

flueix naturalment cap als espais més freds. La calor interior intenta fluir a través de les finestres, parets 

i forjats cap a un ambient més fresc. Posteriorment, s’obté la transferència de calor corresponent a 

l'emmagatzematge o cessió de calor per part de la massa tèrmica de l'edifici. La massa tèrmica descriu 

la capacitat d’un material per absorbir, emmagatzemar i alliberar energia tèrmica. Aquesta es pot 

utilitzar per compensar els canvis en les condicions internes i externes, absorbint la calor a mesura que 

augmenta la temperatura i l’allibera a mesura que baixa. 

 

Qint,s [kWh] Qsol [kWh] 
Qedif [kWh] 

Guany Pèrdues Guany Pèrdues 

Gener 125815 -417 3750 -26 -2724 

Febrer 111109 -368 4989 -34 -4801 

Març 124181 -411 7636 -52 -2316 

Abril 116011 -384 8827 -59 6458 

Maig 125815 -417 10438 -70 -12956 

Juny 119279 -395 11539 -78 505 

Juliol 120913 -400 12492 -84 -5396 

Agost 125815 -417 11550 -77 1547 

Setembre 114377 -379 8969 -60 7172 

Octubre 125815 -417 6420 -43 2854 

Novembre 120913 -400 4126 -28 7153 

Desembre 119279 -395 3270 -22 2504 

ANUAL 1444520,3 93373,3 - 
Taula 9.7. Balanç d’energia tèrmica del calor intern sensible, calor solar, cessió de calor per part de la massa tèrmica de l’edifici. 

On: 

Qint,s: Transferència de calor corresponent al guany de calor intern sensible, kWh/(m²·any). 

Qsol: Transferència de calor corresponent al guany de calor solar, kWh/(m²·any). 

Qedif: Transferència de calor corresponent a l'emmagatzematge o cessió de calor per part de la massa 

tèrmica de l'edifici, kWh/(m²·any). 

A continuació, en la Taula 9.8 es mostra l’energia aportada per la calefacció i refrigeració, com el 

sumatori de les dues. És interessant comentar que s’observa un consum major de refrigeració que de 

calefacció en el sumatori anyal. 

 

 



Auditoria Tèrmica de l’Edifici A de l’EEBE 

  109 

 QH [kWh] QC [kWh] QHC [kWh] 

Gener 26510,1 0,0 26510,1 

Febrer 17125,5 0,0 17125,5 

Març 10630,7 -446,2 11076,9 

Abril 2873,7 -3263,4 6137,1 

Maig  1308,9 -16955,9 18264,8 

Juny 27,0 -36752,0 36779,0 

Juliol 0,0 -68531,8 68531,8 

Agost 0,0 -68940,5 68940,5 

Setembre 0,0 -35577,7 35577,7 

Octubre 95,3 -16038,5 16133,8 

Novembre 5000,8 -201,6 5202,4 

Desembre 21963,6 0,0 21963,6 

ANUAL 85535,6 -246708 332243,0 
Taula 9.8. Balanç d'energia tèrmica aportada de calefacció i refrigeració. 

On: 

QH: Energia aportada de calefacció, kWh/(m²·any). 

QC: Energia aportada de refrigeració, kWh/(m²·any). 

Després s’ha representat gràficament les tres taules anteriors, on es mostra el balanç d’energia 

tèrmica. S’ha realitzat en la Figura 9.2 una gràfica de barres on es mostra l’energia perduda o guanyada 

per la transmissió tèrmica. 

 
Figura 9.2. Balanç de l'energia tèrmica anual de l'edifici A. 
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Posteriorment, analitzant els resultats obtinguts en l’informe de la simulació, referents a la demanda 

tèrmica, es pot interpretar el comportament tèrmic de l’edifici.  

Primer, s’analitzen els fluxos de calor referents als elements pesats en contacte amb l'exterior (Qtr,op), 

aquests fan referència als tancaments. Els resultats obtinguts ens indiquen unes pèrdues d'entre 

50.000 i 65.000 kWh mensuals durant els mesos de clima més fred, així com una aportació 

aproximadament entre 70 i 200 kWh mensuals. Per altra banda, en els mesos de clima càlid, el balanç 

de fluxos de calor per aquests elements és molt més baix, ja que el guany pren valors d'entre 1.050 i 

4.000 kWh. En canvi, les pèrdues prenen valors entre 30.000 i 50.000 kWh. Per tant, la tendència en 

els mesos de fred és tenir un guany molt més petit que en els mesos de calor. En contra, les pèrdues 

en els mesos de calor són inferiors que en els mesos de fred. 

En segon lloc, s’estudia els fluxos de calor referents als elements lleugers en contacte amb l'exterior 

(Qtr,w), que pertanyen a tots els buits. Durant els mesos d'hivern i tardor, aquests elements suposen 

una aportació entre 7 i 80 kWh, amb unes pèrdues d'entre 20.000 i 31.000 kWh. Ara bé, en els mesos 

d'estiu passa a ser un guany de 380 a 2.000 kWh, amb unes pèrdues inferiors de 14.000 a 23.000 kWh. 

Cal comentar que els elements lleugers en contacte amb l'exterior proporcionen un estalvi energètic 

referent al consum d'energia, per tal d'il·luminar l'edifici el qual no es té en compte en aquest còmput 

d'energia, ja que es tracta fluxos de calor. Però gràcies a aquests elements el flux de calor produït per 

elements d'il·luminació es veu reduït. 

Després s’analitza els fluxos de calor transmesos per la ventilació (Qve).  En la definició de les diferents 

zones tèrmiques s’ha tingut en compte diferents renovacions per hora, les quals afecten el sumatori 

total dels guanys i pèrdues. S’observa una tendència a tenir unes pèrdues d’energia tèrmiques molt 

superiors al guany mensual, sobretot en els mesos de primavera i estiu.  

Posteriorment, s’observa els fluxos de calor intern sensible (Qint,s), que pertanyen a totes les càrregues 

que augmenten la temperatura de l’aire com la transmissió, l’ocupació, la insolació... Encara que 

algunes d’aquestes també aporten calor latent.  Aquest resulta el flux més gran en cada mes en forma 

de guany. 

A continuació tenim els fluxos de calor corresponents al guany de calor solar (Qsol), on en els mesos 

més calorosos té un valor més gran, però es produeixen més pèrdues. No resulta proporcional el guany 

amb les pèrdues dels mesos fred i càlids. 

Tanmateix, hi ha els fluxos de calor corresponents a l'emmagatzematge o cessió de calor per part de la 

massa tèrmica de l'edifici. Resulta d’especial interès aquest paràmetre, ja que depenent del mes hi ha 

moltes pèrdues o guanys. Aquest paràmetre pertany a la capacitat per emmagatzemar calor d’una 

superfície. 
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Així mateix, si els resultats obtinguts del balanç d’energia tèrmica de l’edifici docent es compara amb 

els resultats d’un edifici nZEB, s’observa la diferència pel que fa a magnitud d’energia tèrmica. En la 

Figura 9.3 es mostra els resultats del balanç d’energia d’un edifici nZEB. Abans de comparar-ho és 

interessant conèixer que és un edifici nZEB. Segons la directriu 2010/31/UE es defineix el concepte 

nZEB (nearly Zero Energy Building) com un edifici amb un nivell d’eficiència molt alt i que compleix amb 

uns paràmetres de consums gairebé nuls [37]. Tal i com s’observa en l’edifici A es manté gairebé un 

balanç d’energia tèrmica constant al llarg de l’any. En contra, en l’edifici nZEB  el balanç d’energia 

tèrmica als mesos d’estiu és més gran respecte els mesos d’hivern. 

 
Figura 9.3. Balanç de l’energia tèrmica anual d’un edifici nZEB l[37]. 

A mode resum, per poder entendre les diferències dels dos edificis s’ha desenvolupat la Taula 9.9  on 

es mostra el color de cada una de les variables del programari. S’ha obtingut diferents variables que 

l’edifici nZEB, ja que aquest està realitzat amb el software CYPETHERM HE PLUS i aquest treball amb 

CYPECAD MEP.    
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 Edifici A Edifici nZEB 

Elements pesants en contacte amb l’exterior (Tancaments) Qtr,op Qtr,op 

Elements lleugers en contacte amb l’exterior (Buits) Qtr,w Qtr,w 

Acoblament tèrmic entre zones Qtr,ac  - 

Ventilació Qve Qve+inf 

Calor intern sensible Qint,s 

Qocup 

Qilum 

Qequip 

Calor solar Qsol - 

Emmagatzematge de calor per part de la massa tèrmica Qedif  - 

Energia aportada calefacció QH QH 

Energia aportada refrigeració QC QC 
Taula 9.9. Comparativa variables edifici A i nZEB. 

Per altra banda, l'informe de simulació adjunta la demanda energètica mensual de calefacció i 

refrigeració. La demanda energètica té l'objectiu de cobrir les necessitats energètiques i la potència útil 

instantània al llarg de la simulació anual per un any model. En la Figura 9.4 es mostra els resultats 

obtinguts en el CYPECAD MEP d'energia mensual, on els mesos d'hivern i tardor s'utilitza només calor 

per a climatitzar l'edifici. En canvi, en els mesos de primavera i estiu s'observa l'ús de fred per mantenir 

les instal·lacions en les condicions òptimes. Cal destacar que el consum de calor és la meitat que el 

consum de fred. Per tant, segons la simulació, l'edifici té unes pèrdues més grans a la primavera i l'estiu, 

produint un consum més elevat del volum d'aigua i energia, per poder mantenir en òptimes condicions 

climàtiques els ocupants de l'edifici. 

 
Figura 9.4. Demanda energètica mensual CYPECAD MEP. 
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Pel que fa a la potència útil instantània, en la Figura 9.5 es mostra els resultats dels pics de la demanda 

tèrmica. Aquesta se situa inferior a la potència contractada de Districlima, on el conjunt de la 

instal·lació consta d'una potència calorífica total de 2.200 kW i una potència frigorífica total de 3.400 

kW. Per tant, segons l'informe de la simulació es podria reduir. No es pot arribar a la conclusió de reduir 

la potència contractada, ja que a l’hora de definir l’edifici s’ha realitzat algunes hipòtesis per falta 

d’informació i la complexitat a l’hora de definir-lo. Per tant, per poder treure una conclusió, es realitza 

en el següent subapartat una comparativa amb les dades del comptador de l’edifici A.  

 
Figura 9.5. Potència instantània mitjana CYPECAD MEP. 

Tanmateix, s’han obtingut, en els gràfics de la Figura 9.6, les potències útils instantànies per superfície 

condicionada d’aportació de calefacció i refrigeració per cadascun dels dies de la simulació en els que 

es necessita l’aportació energètica per mantenir les condicions interiors imposades, mostrant cadascun 

d’aquests dies de forma sobreposada en una gràfica diària en horari legal, al costat d’una corba típica 

continguda mitjançant la ponderació de l’energia aportada per dia actiu, per a cada dia de càlcul.

 
Figura 9.6. Demanda diària superposada de calefacció i sobreposada de refrigeració. 
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Les dues gràfiques anteriors es defineixen en la Taula 9.10 de resultats estadístics de l’aportació 

energètica de calefacció i refrigeració. 

 Nº 
activ. 

Nº dies 
actius [d] 

Nº hores 
actives [h] 

Nº hores 
per activ. 

[h] 

Potència 
típica [W/m²] 

Demanda típica per 
dia actiu [kWh/m²] 

Calefacció 299 178 1682 9 2,99 0,0283 

Refrigeració 329 172 1746 10 8,32 0,0844 
Taula 9.10. Resultats estadístics de l'aportació energètica de calefacció i refrigeració. 

9.2. Comparativa resultats Factura Districlima, Comptador i CYPECAD MEP  

En aquest subapartat es compara les dades de la Factura de Districlima, el comptador energètic de 

l’edifici i les dades analitzades en el subapartat anterior. 

Primer, s’ha obtingut les dades del consum energètic mensual de la Factura de Districlima, durant els 

cinc anys d’obertura de l’edifici A. La factura de Districlima té en compte els quatre termes comentats 

en l’apartat 5.2. S’ha desenvolupat una gràfica amb el consum de calor i fred, a escala històrica des del 

2016 fins al 2020, com es mostra en la Figura 9.7. Les dades mensuals de Districlima estan en l’Annex 

F. 

 
- Figura 9.7. Gràfica històrica del consum tèrmic mensual de l'edifici A 
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Tal com s’observa, els primers anys l’edifici A es consumia molta energia, la qual es consumia en excés. 

A mesura que ha anat passant els anys, tant la corba de consum de calor com la de fred ha anat 

disminuint i repetint-se amb un cicle anual. 

Tanmateix, s’ha obtingut la despesa total anual de l’edifici A en energia tèrmica, com s’observa en la 

Taula 9.11.  Els resultats mostren una disminució en el consum total anual, però la despesa es manté 

constant. Això és a causa de les fluctuacions del cost que es provoquen en els diferents anys. 

Any Consum total anual (kWh) Despesa total anual (€) 

2016 2.531.600 278.402 

2017 3.397.800 350.894 

2018 2.841.856 343.816 

2019 2.160.800 279.036 

2020 2.266.660 276.536 
Taula 9.11. Consum i despesa segons la Factura Districlima (2016-2020). 

A partir d’aquests cinc anys, s’ha realitzat una mitjana i s’ha obtingut la Figura 9.8, com a model 

representatiu de l’energia mensual de la Factura de Districlima. 

 
Figura 9.8. Model de l'energia mensual de la Factura de Districlima. 

Posteriorment, s’ha obtingut les dades del comptador de l’Edifici A, on es pot observar si són semblants 

a les factures. Només es té disponible del 2018 al 2021. Les dades s’han obtingut a partir del comptador 

que comptabilitza el subministrament tant en volum com en energia. Totes les dades del comptador 

de l’edifici A estan desglossades en l’Annex G. El comptador està situat en el costat primari dels 

bescanviadors. A partir d’aquests tres anys i mig s’ha realitzat una mitjana obtenint el gràfic de la Figura 

9.9. 
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Figura 9.9. Model de l'energia mensual del comptador de l'edifici A. 

Per poder comparar les dades de la Factura de Districlima  i el comptador de l’edifici A, s’han realitzat 

la Taula 9.12, Taula 9.13 i Taula 9.14. Les dades de la Factura de Districlima pertanyen als quatre 

termes, i les del comptador de l’edifici A inclou la calor i fred de la part variable de la facturació. Per 

aquest motiu, s’ha decidit fer la diferència entre elles.  Aquesta diferència es correspon a la calor i el 

fred de la part fixa, el fred de la part variable del volum i l’import sobre el valor afegit (IVA). En alguns 

dels mesos s’observa la resta negativa, això és a causa d’un error a l’hora d’obtenir les dades, ja que la 

Factura de Districlima no pot ser inferior al comptador de l’edifici A. 

Taula 9.12. Consum mensual 2018 Factura Districlima i Comptador edifici A. 

 
Taula 9.13. Consum mensual 2019 Factura Districlima i Comptador edifici A. 
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Factura Districlima [kWh] Comptador edifici A [kWh] Diferència [kWh] Factura Districlima [kWh] Comptador edifici A [kWh] Diferència [kWh]

Gener 293500,00 0,00 293500,00 61600,00 0,00 61600,00

Febrer 273480,00 0,00 273480,00 0,00 0,00 0,00

Març 241080,00 89450,00 151630,00 30900,00 28602,00 2298,00

Abril 201240,00 66087,00 135153,00 84000,00 50507,00 33493,00

Maig 176280,00 56242,00 120038,00 126500,00 97920,00 28580,00

Juny 118800,00 45587,00 73213,00 216300,00 176288,00 40012,00

Juliol 51421,00 55861,00 -4440,00 42667,00 276196,00 -233529,00

Agost 51421,00 49750,00 1671,00 42667,00 231747,00 -189080,00

Setembre 55440,00 43381,00 12059,00 208200,00 199938,00 8262,00

Octubre 117960,00 45209,00 72751,00 104300,00 154000,00 -49700,00

Novembre 136400,00 95882,00 40518,00 54100,00 71374,00 -17274,00

Desembre 123600,00 152884,00 -29284,00 30000,00 44955,00 -14955,00

CALOR FRED

CONSUM MENSUAL 2018

Factura Districlima [kWh] Comptador edifici A [kWh] Diferència [kWh] Factura Districlima [kWh] Comptador edifici A [kWh] Diferència [kWh]

Gener 276400,00 167376,00 109024,00 27300,00 24534,00 2766,00

Febrer 190300,00 247756,00 -57456,00 20400,00 24597,00 -4197,00

Març 136500,00 163189,00 -26689,00 28600,00 23455,00 5145,00

Abril 114100,00 137874,00 -23774,00 30400,00 31921,00 -1521,00

Maig 87600,00 98743,00 -11143,00 51500,00 37379,00 14121,00

Juny 30000,00 54348,00 -24348,00 99500,00 68568,00 30932,00

Juliol 32900,00 32558,00 342,00 282800,00 205820,00 76980,00

Agost 8500,00 18662,00 -10162,00 114400,00 182099,00 -67699,00

Setembre 22200,00 18724,00 3476,00 121600,00 145945,00 -24345,00

Octubre 52000,00 33000,00 19000,00 125800,00 128272,00 -2472,00

Novembre 141800,00 89655,00 52145,00 31500,00 58077,00 -26577,00

Desembre 114700,00 156684,00 -41984,00 20000,00 28481,00 -8481,00

CALOR FRED

CONSUM MENSUAL 2019
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Taula 9.14. Consum mensual 2020 Factura Districlima i Comptador edifici A. 

Després s’ha obtingut altres dades significatives del comptador de l’Edifici A, com són el cabal d’aigua 

i consum d’aigua, tant del consum de calor com el de fred. Aquests paràmetres es poden relacionar i 

permeten obtenir el consum energètic mensual. Es pot definir el cabal d’aigua com el volum d’aigua 

que travessa una superfície en un temps determinat. Aquest ens permet calcular el consum energètic 

tal com es  mostra en l’equació 9.1. 

𝑃 = 𝑄 · 𝑐𝑒 · 𝜌 · 𝛥𝑇 (Eq. 9.1) 

On: 

P= Potència tèrmica [W]. 

Q=  Cabal d’aigua [m3/s]. 

ce= Calor específic de l’aigua [J/ kg·ºC]. 

ρ= Densitat de l’aigua [kg/m3]. 

ΔT= Salt tèrmic [ºC]. 

Si es tinguessin les dades de la temperatura exterior, la temperatura interior, la quantitat de cabal de 

fred i calor, es podria calcular la potència. Aquest hauria de donar el mateix resultat que la potència 

del comptador de l’edifici. 

A banda d’això, s’ha representat per a quatre setmanes de l’any el consum de fred i calor. S’ha escollit 

quatre setmanes de l’any (2020 i 2021) les quals corresponen cada una a una estació de l’any: 

− Hivern: 11/01/2021 fins al 17/01/2021. 

− Primavera: 17/05/2021 fins al 23/05/2021. 

− Estiu: 20/07/2020 fins al 26/07/2020. 

− Tardor: 16/11/2020 fins al 22/11/2020. 

Factura Districlima [kWh] Comptador edifici A [kWh] Diferència [kWh] Factura Districlima [kWh] Comptador edifici A [kWh] Diferència [kWh]

Gener 276400,00 143020,00 133380,00 16700,00 12924,00 3776,00

Febrer 228360,00 201043,00 27317,00 26900,00 22880,00 4020,00

Març 163800,00 136681,00 27119,00 25600,00 31377,00 -5777,00

Abril 114100,00 19379,00 94721,00 20200,00 16143,00 4057,00

Maig 87600,00 3978,00 83622,00 51200,00 30198,00 21002,00

Juny 18700,00 12175,00 6525,00 76500,00 57273,00 19227,00

Juliol 35200,00 30786,00 4414,00 237600,00 171861,00 65739,00

Agost 700,00 17006,00 -16306,00 83900,00 166122,00 -82222,00

Setembre 39800,00 17827,00 21973,00 148500,00 113180,00 35320,00

Octubre 93000,00 65298,00 27702,00 65000,00 109255,00 -44255,00

Novembre 141100,00 112222,00 28878,00 40800,00 48265,00 -7465,00

Desembre 232000,00 201416,00 30584,00 43000,00 43565,00 -565,00

CALOR FRED

CONSUM MENSUAL 2020
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Aquestes ens permetran veure com actua la xarxa de calor i fred en les diferents estacions com durant 

la setmana i el cap de setmana. Les dades de les quatre setmanes s’han obtingut horàriament i estan 

desglossades en  l’Annex G. 

En la Figura 9.10 es mostra el consum energètic d’una setmana de l’estació d’estiu. S’observa les corbes 

del consum de fred entre setmana molt semblants amb un pic màxim de consum en el migdia de 900 

kWh i un consum de calor d’un pic aproximadament de 300 kWh. La combinació del consum de fred i 

calor deu ser per arribar a una temperatura semblant a la de consigna de  24ºC. Resulta un consum 

molt baix, ja que en el mes de juliol l’edifici A no té ocupació i per tant els cossos no transmeten calor. 

Tampoc hi ha il·luminació, ja que no és necessària. Si s’observa les dues últimes corbes són les que 

pertanyen al cap de setmana on el cas del consum de fred disminueix i el consum de calor passa a ser 

nul. El motiu pel qual el consum de fred no és nul perquè reduir el consum fins a arribar a ser 0 

suposaria una despesa més de cara al següent dilluns a tornar a refrigerar tot l’edifici. 

 
Figura 9.10. Consum energètic d'una setmana d'estiu del 2020. 

Pel que fa a la setmana de tardor s’observa el comportament esperat en la Figura 9.11. Pràcticament 

tot el consum és de calor on el pic màxim de la setmana arriba a ser 700 kWh. En canvi, el consum de 

fred s’utilitza per regular el consum de calor on no arriba a ser el pic màxim de 300 kWh. Durant el cap 

de setmana s’observa que el consum de calor i fred disminueix fins a ser nul, ja que no hi ha ocupació 

en l’edifici A. 
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Figura 9.11. Consum energètic d'una setmana de tardor del 2020. 

Respecte a la Figura 9.12 es mostra una setmana d’hivern del 2021 on s’observa un consum de calor 

elevat a quasi 1.400 kWh perquè les temperatures exteriors són baixes en tractar-se de l’hivern. També 

s’observa un consum de fred constant on pràcticament és cíclic i no sobrepassa del 200 kWh el qual és 

utilitzat per regular el consum de calor. En haver-hi un consum de calor tan alt el cap de setmana no 

es torna nul sinó que es disminueix perquè si no seria una despesa massa elevada pel dilluns següent. 

 
Figura 9.12. Consum energètic d'una setmana d'hivern del 2021. 

En la Figura 9.13 es mostra una setmana del maig del 2021 on hi ha un consum superior de calor, ja 

que encara hi ha temperatures exteriors fredes. Al ser del mes de maig es mostra unes corbes molt 

variables entre setmana perquè no hi ha una temperatura exterior molt estable en aquesta època de 
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l’any. En canvi, el consum de fred té unes corbes semblants al llarg de la setmana menys el cap de 

setmana que passa ser una energia com a màxim de 100 kWh. 

 
Figura 9.13. Consum energètic d'una setmana de maig del 2021. 

Com s’ha pogut observar en les quatre figures anteriors tant en l’hivern s’utilitza consum de fred com 

en l’estiu consum de calor. Això es produeix perquè s’ha de regular la temperatura depenent de tots 

els paràmetres comentats anteriorment com són l’ocupació i la il·luminació, entre d’altres.  És a dir, 

realitzar una bona climatització depèn de molts factors en una xarxa de calor i fred. 

A continuació es mostren les dades obtingudes amb la simulació del CYPECAD MEP respecte al consum 

energètic. S’ha obtingut una corba mensual amb un consum inferior. Aquesta corba s’ha hagut de tenir 

en compte que en el programari només s’ha climatitzat un 56,94% i s’ha obtingut la corba de la Figura 

9.14.   

 
Figura 9.14. Consum energètic mensual CYPECAD MEP 56,94%. 
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A partir del 56,94% climatitzat s’ha calculat el consum de calor i fred que suposaria el 100% climatitzat 

com està actualment l’edifici A. S’ha obtingut la Taula 9.15. 

  CLIMATITZACIÓ DEL 56,94 % CLIMATITZACIÓ DEL 100 % 

  
Consum de 
calor [kWh] 

Consum de 
fred [kWh] 

Consum 
total [kWh] 

Consum de 
calor [kWh] 

Consum de 
fred [kWh] 

Consum 
total [kWh] 

Gener 26510,10 0,00 26510,10 46557,96 0,00 46557,96 

Febrer 17125,50 0,00 17125,50 30076,40 0,00 30076,40 

Març 10630,70 446,20 11076,90 18670,00 783,63 19453,64 

Abril 2873,70 3263,40 6137,10 5046,89 5731,30 10778,19 

Maig  1308,90 16955,90 18264,80 2298,74 29778,54 32077,27 

Juny 27,00 36752,00 36779,00 47,42 64545,14 64592,55 

Juliol 0,00 68531,80 68531,80 0,00 120357,92 120357,92 

Agost 0,00 68940,50 68940,50 0,00 121075,69 121075,69 

Setembre 0,00 35577,70 35577,70 0,00 62482,79 62482,79 

Octubre 95,30 16038,50 16133,80 167,37 28167,37 28334,74 

Novembre 5000,80 201,60 5202,40 8782,58 354,06 9136,64 

Desembre 21963,60 0,00 21963,60 38573,23 0,00 38573,23 
Taula 9.15. Consum energètic del CYPECAD MEP. 

En la Figura 9.15 es mostra una representació del consum energètic mensual obtingut de la simulació 

tenint en compte que està 100% climatitzat com les dades de Districlima i el comptador de l’edifici A. 

 
Figura 9.15. Consum energètic mensual CYPECAD MEP 100%. 

La Figura 9.8, Figura 9.9 i Figura 9.15 haurien de donar uns resultats semblants. S’observa un consum 

energètic calculat en el CYPECAD MEP molt més baix. A continuació es mostra la Taula 9.16 amb els 

diferents resultats mensuals per poder desenvolupar una comparativa.  
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CONSUM DE CALOR MENSUAL CONSUM DE FRED MENSUAL 

Factura 
Districlima 

Comptador 
Edifici  

CYPECAD 
MEP 

Factura 
Districlima 

Comptador 
Edifici  

CYPECAD 
MEP 

Gener 227960,00 155198,00 46557,96 33440,00 26507,50 0,00 

Febrer 184008,00 224399,50 30076,40 27660,00 23738,50 0,00 

Març 148456,00 129773,33 18670,00 39160,00 27811,33 783,63 

Abril 119428,00 74446,67 5046,89 50760,00 32857,00 5731,30 

Maig  100296,00 52987,67 2298,74 88100,00 55165,67 29778,54 

Juny 69020,00 37370,00 47,42 163980,00 100709,67 64545,14 

Juliol 50844,20 39735,00 0,00 224733,40 217959,00 120357,92 

Agost 40244,20 28472,67 0,00 147073,40 193322,67 121075,69 

Setembre 51288,00 26644,00 0,00 177400,00 153021,00 62482,79 

Octubre 106252,00 47835,67 167,37 177080,00 130509,00 28167,37 

Novembre 140680,00 99253,00 8782,58 68680,00 59238,67 354,06 

Desembre 160160,00 170328,00 38573,23 43040,00 39000,33 0,00 

ANUAL 1398636,40 1086443,50 150220,58 1241106,80 1059840,33 433276,43 
Taula 9.16. Comparativa energètica Factura Districlima, Comptador edifici i CYPECAD MEP. 

Tal com s'havia comparat la Factura de Districlima i el comptador de l'edifici no tenen els mateixos 

resultats del consum energètic. Pel que fa als resultats obtinguts en el CYPECAD MEP es mostren uns 

consums inferiors. Si s'analitza els resultats obtinguts observem que en el cas del consum de calor en 

el mes de juliol, agost i setembre té un consum nul. Tanmateix el consum de fred en el mes de gener, 

febrer i desembre el consum és nul. Per tant, observem que en els mesos de més calor no consumeix 

calor i que en els mesos de fred no consumim fred. Realment, el consum de l'edifici A no hauria de 

consumir fred en l'hivern perquè només s'hauria de consumir calor, però tenint en compte  l’ocupació, 

temperatura exterior, il·luminació i ventilació pot ser probable que de tant en tant es necessiti un 

consum de fred o calor.  

Tanmateix, en Figura 9.16 i Figura 9.17 s’ha desenvolupat una gràfica comparativa del consum de calor 

i fred, respectivament. La primera gràfica correspon al consum de calor, on s’observa els resultats 

obtinguts amb el CYPECAD MEP molt diferents dels altres dos. Aquesta diferència de resultats en els 

mesos d’hivern i tardor és deguda a la falta d’informació on s’ha definit algun paràmetre diferent en la 

simulació tèrmica, produint aquest consum tan baix. Malgrat això resulta molt diferent, així que és 

probable que es consumeixi en excés, però no es té suficient informació per determinar-ho. 
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Figura 9.16. Comparativa del consum de calor de la Factura de Districlima, Comptador de l'edifici i CYPECAD MEP. 

En la segona gràfica, s’observa el comportament del consum de fred, més semblant en els mesos 

d’estiu als altres dos resultats. La diferència que existeix pot ser provocada per la potència 

d’instal·lacions dels laboratoris que no s’han definit tal i com són en la realitat. 

 
Figura 9.17. Comparativa del consum de fred de la Factura de Districlima, Comptador de l'edifici i CYPECAD MEP 

Per tant, podem arribar a la resposta que la falta d’informació i la hipòtesi de la uniformitat en la 

climatització ha produït alteracions en els resultats consumint probablement menys energia de la que 

necessitaria l’edifici A. Malgrat això s’ha obtingut uns resultats més semblants en el consum de fred.  
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Per altra banda, s’ha obtingut la potència instantània del comptador de l’edifici A i de la simulació 

CYPECAD MEP.  La potència instantània ja s’ha comentat que es podria calcular a partir de l’equació 

9.1.  Aquesta es tracta de la potència tèrmica en la qual s’ha de mesurar la temperatura d’entrada i 

sortida de l’aigua al bescanviador de calor, és a dir, l’aigua freda o calenta que s’envia a les unitats 

interiors de la instal·lació interior de l’edifici, la qual ens dona el salt tèrmic, i a més s’obté el cabal de 

fluid (en aquest cas aigua) que circula pel bescanviador de calor [48]. 

S’ha obtingut la potència instantània mitjana del comptador de l’edifici A tant del circuit de calor com 

del fred i s’ha representat. El comptador permet obtenir en un període mínim d’hora la potència.  En 

la Figura 9.18 es mostra la potència instantània mitjana de calor horària del 2019  on el màxim pic es 

troba 1.750 kWh en el mes de gener. En canvi, el mínim és en els mesos d’estiu  i cap de setmana on 

arriba a ser nul·la.  Tenint en compte que la instal·lació consta d’una potència calorífica contractada de 

2.200 kW resulta una potència correcta, ja que és la mitjana i pot haver-hi moment on es necessiti més 

de 1.750 kW. 

 
Figura 9.18. Potència instantània mitjana calor comptador de l'Edifici A. 

En la Figura 9.19 s’observa la potència instantània mitjana de fred horària del 2019 on el màxim pic és 

de 1.075 kW en el mes de juliol. Cal comentar que hi ha una potència frigorífica contractada de 3.400 

kW la qual resulta més del doble del màxim pic del juliol. Si l’edifici tingués una ocupació plena a l’estiu 

seria adequada aquesta potència, però com que als mesos de juliol a agost no hi ha la circulació dels 

estudiants resulta massa alta. 
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Figura 9.19. Potència instantània mitjana fred comptador de l'Edifici A. 

Tot seguit es compararà  amb els resultats obtinguts en la simulació de CYPECAD MEP. En el cas del 

CYPECAD MEP ja s’havia comentat els resultats on només s’ha climatitzat el 56,94% de l’edifici A. Per 

aquest motiu, s’ha reduït la potència contractada amb una hipòtesi d’uniformitat tenint en compte el 

volum total de l’edifici i el volum climatitzat. S’ha agafat les dades de potència instantània diària perquè 

les dades de CYPECAD MEP són diàries.  

En la Figura 9.20 es mostra la potència instantània mitjana diària del 2019 reduïda un 56,94% si es 

compara amb els resultats obtinguts en la Figura 9.14 i Figura 9.15 s’observa uns resultats més elevats.  

S’observa que a diferència del programa en els mesos d’hivern i tardor es consumeix fred i en els mesos 

més calorosos es consumeix calor. Aquest consum que comptabilitza el comptador és a causa que per 

tal de regular l’ocupació i la temperatura exterior depenent del dia és necessari un consum de fred en 

els mesos d’hivern per poder compensar. 
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Figura 9.20. Potència instantània mitjana diària 56.94%. 

En conclusió, la potència instantània útil tant de calor com de fred si es compara amb la potència 

contractada (2.200 kW i 3.400 kWh, respectivament) podem observar que amb els consums actuals la 

potència frigorífica es podria arribar a disminuir perquè mai s’arribarà a consumir tanta energia freda 

per a la climatització. Una altra observació és que els consums es podrien reduir tenint més en compte 

les necessitats, ja que deuen haver estances que no deuen estar ben climatitzades. Tal com s’ha dit, 

una altra opció per als quals no donen exactament iguals els resultats és perquè en la descripció del 

software CYEPCAD MEP hi ha elements constructius que no s’han pogut descriure perfecte. Per tant, 

podem dir que malgrat que aquestes petites discussions la potència frigorífica no deixa de ser superior 

a la demanda de necessitats on hi ha un marge molt elevat amb la potència contractada de fred. 

9.3. Anàlisi de la generació d’entropia 

En realitzar la simulació amb el programari CYPECAD MEP s’ha obtingut els diferents fluxos de calor de 

l’edifici A amb els quals podem determinar quin serà la generació d’entropia que es genera a partir del 

mateix flux de calor i les temperatures dels medis entre els quals es produeix l’intercanvi de calor. Per 

poder dur a terme aquesta anàlisi s’ha tingut en compte la temperatura mitjana exterior i interior de 

l’edifici de forma mensual per aquells fluxos de calor que es produeixen a través de l’envolupant tèrmic 

de l’edifici.  

L’entropia és el grau d’equilibri d’un sistema termodinàmic, és a dir, el seu nivell de tendència al 

desordre (generació d’entropia). Aquest resulta un concepte clau per la Segona Llei de la 

Termodinàmica [49]. 
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Tenint en compte la direcció dels fluxos de calor es pot calcular la generació d’entropia amb l’equació 

9.7 [36]. 

𝛥𝑆 = (
𝑄

𝑇𝑓𝑟𝑒𝑑
−

𝑄

𝑇𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟
) = 𝑄 · (

1

𝑇𝑓𝑟𝑒𝑑
−

1

𝑇𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟
) 

(Eq. 9.7) 

On: 

ΔS= Generació d’entropia [Kj/K]. 

Q= Flux de calor [kWh]. 

Tfred= Temperatura del cos fred [K]. 

Tcalor= Temperatura del cos calent[K]. 

En aplicar l’equació anterior cal comentar el canvi d’unitats de KWh a KJ per obtenir les unitats 

corresponents de la generació d’entropia. Per tant, s’ha de multiplicar per 3.600 kJ perquè equivalen a 

un 1 kWh. 

En primer lloc, s’ha calculat la generació d’entropia dels elements pesats, lleugers en contacte amb 

l’exterior i la ventilació. Per poder realitzar aquest càlcul s’ha tingut en compte la temperatura mitjana 

exterior la qual es troba en la Taula 9.17. 

Temperatura en Celsius ºC 

  Mitjana Màxima Mínima 

Gener 8,10 11,70 4,40 

Febrer 11,90 16,30 7,50 

Març 13,50 18,30 8,70 

Abril 13,40 17,60 9,20 

Maig  15,60 19,80 11,50 

Juny 21,90 30,20 17,20 

Juliol 25,40 29,50 20,60 

Agost 25,10 29,60 20,70 

Setembre 21,80 26,00 17,60 

Octubre 18,50 22,10 15,00 

Novembre 11,80 15,40 8,30 

Desembre 11,20 13,90 8,60 
Taula 9.17. Temperatura en graus Celsius de Barcelona [50]. 

A partir d’aquesta temperatura de la Taula 9.17 en Kelvin (+273,15 ºC) s’ha pogut calcular la generació 

d’entropia mensual. Cal destacar que s’ha tingut en compte una temperatura interior mitjana de 21 ºC 

(294,15K) pels mesos de gener, febrer, març, octubre, novembre i desembre. En canvi, la resta de 

mesos en ser mesos més pròxims a l’estiu s’ha tingut en compte una temperatura de 25ºC (296,15 K). 
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Per cadascun dels fluxos de calor es mostrarà una taula amb el flux de calor, la temperatura exterior 

mitjana, la temperatura interior mitjana i la generació d’entropia calculada. 

D'entrada, s'ha calculat la generació d'entropia mensual dels elements pesats en la Taula 9.18 on 

s'observa una generació d'entropia negativa en cada mes on en els mesos freds és més gran que en els 

mesos de calor. Per tant, podem observar una tendència a perdre entropia a través dels 

elements pesats sobretot en aquells mesos freds on el gradient de temperatura entre l'exterior i intern 

és major, així com el flux de calor és de valor absolut superior. Convé ressaltar que els mesos calorosos 

el balanç de flux de calor entre pèrdues i aportació energètica són molt inferiors al valor absolut durant 

els mesos freds, així com la diferència de temperatura entre l'exterior i l'interior de l'edifici és molt 

petita tot això provoca que la generació d'entropia en els mesos calorosos sigui de valors absoluts 

inferiors als obtinguts durant la resta de l'any. 

 

Qtr,op 

Flux de calor 
[kWh] 

Temperatura exterior 
mitjana[K] 

Temperatura interior 
mitjana[K] 

Generació 
d'entropia 

[kJ/K] 

Gener -63071 281,25 294,15 -35404,61 

Febrer -54066 285,05 294,15 -21124,06 

Març -58710 286,65 294,15 -18800,01 

Abril -56127 286,55 297,15 -25153,78 

Maig -44435 288,75 297,15 -15660,70 

Juny -41701 295,05 297,15 -3595,78 

Juliol -27849 298,55 297,15 -1582,15 

Agost -31432 298,25 297,15 -1404,44 

Setembre -41284 294,95 297,15 -3730,67 

Octubre -49674 291,65 294,15 -5211,26 

Novembre -57059 284,95 297,15 -29596,72 

Desembre -61232 284,35 297,15 -33393,34 
Taula 9.18. Generació d'entropia mensual a través d'elements pesats de l'envolupant tèrmic. 

En segon lloc, s’observa en la Taula 9.19 la generació d’entropia mensual a través d’elements lleugers 

de l’envolupant tèrmic tots els mesos negatius on resulta la meitat que els elements pesats de 

l’envolupant tèrmic. Per tant, l’aportació d’energia serà inferior a les pèrdues tèrmiques que es 

produeixen a través de l’envolupant tèrmic. 
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 Qtr,w 

 Flux de calor 
[kWh] 

Temperatura exterior 
mitjana[K] 

Temperatura interior 
mitjana[K] 

Generació 
d'entropia 

[kJ/K] 

Gener -30631 281,25 294,15 -17194,82 

Febrer -26220 285,05 294,15 -10244,33 

Març -28318 286,65 294,15 -9068,00 

Abril -26892 286,55 297,15 -12051,80 

Maig -21427 288,75 297,15 -7551,85 

Juny -19467 295,05 297,15 -1678,64 

Juliol -12427 298,55 297,15 -706,02 

Agost -13941 298,25 297,15 -622,93 

Setembre -19118 294,95 297,15 -1727,58 

Octubre -23583 291,65 294,15 -2474,02 

Novembre -27228 284,95 297,15 -14123,22 

Desembre -29576 284,35 297,15 -16129,41 
Taula 9.19. Generació  d'entropia mensual a través d'elements lleugers de l'envolupant tèrmic. 

Després s'ha calculat la generació d'entropia mensual per a la ventilació on s'observa una generació 

d'entropia del mateix calibre que pels elements pesats de l'envolupant tèrmic en la Taula 9.20. 

S'observa una generació d'entropia negativa per a cada mes de l'any. Per tant, s'observa que els mesos 

calorosos la generació d'entropia cap a l'exterior de l'habitatge és molt inferiors als mesos freds com 

també els elements pesats de l'envolupant tèrmic 

 Qve 

 Flux de calor 
[kWh] 

Temperatura exterior 
mitjana[K] 

Temperatura interior 
mitjana[K] 

Generació 
d'entropia [kJ/K] 

Gener -59206 281,25 294,15 -33235,29 

Febrer -47736 285,05 294,15 -18650,71 

Març -52193 286,65 294,15 -16713,16 

Abril -47444 286,55 297,15 -21262,55 

Maig -41301 288,75 297,15 -14556,02 

Juny -32957 295,05 297,15 -2841,79 

Juliol -18717 298,55 297,15 -1063,34 

Agost -24104 298,25 297,15 -1077,03 

Setembre -34098 294,95 297,15 -3081,29 

Octubre -45429 291,65 294,15 -4765,92 

Novembre -52275 284,95 297,15 -27115,04 

Desembre -55793 284,35 297,15 -30427,01 
Taula 9.20. Generació d'entropia mensual per la ventilació. 

Tot seguit s'ha calculat en la Taula 9.21 la generació d'entropia mensual per calor intern sensible on 

s'observa tots els fluxos positius en ser un guany de flux de calor. La generació d'entropia resulta el 

doble amb valor absolut que els elements pesats de l'envolupant tèrmic. Es nota una gran diferència 
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entre els mesos freds i calorosos perquè en el mes de gener arriba a ser set vegades més gran que al 

mes de l'agost. 

v 

Qint,s 

Flux de calor 
[kWh] 

Temperatura exterior 
mitjana[K] 

Temperatura interior 
mitjana[K] 

Generació 
d'entropia 

[kJ/K] 

Gener 125398 281,25 294,15 70391,75 

Febrer 110741 285,05 294,15 43267,60 

Març 123770 286,65 294,15 39632,97 

Abril 115627 286,55 297,15 51819,20 

Maig  125398 288,75 297,15 44195,19 

Juny 118884 295,05 297,15 10251,16 

Juliol 120512 298,55 297,15 6846,51 

Agost 125398 298,25 297,15 5603,12 

Setembre 113998 294,95 297,15 10301,48 

Octubre 125398 291,65 294,15 13155,36 

Novembre 120512 284,95 297,15 62510,02 

Desembre 118884 284,35 297,15 64834,50 
Taula 9.21. Generació d'entropia mensual per calor intern sensible. 

A continuació, s’ha calculat la generació d’entropia del guany de calor solar que és positiu per tot l’any. 

En la Taula 9.22 S’observa uns valors semblants en tot l’any.  

  

Qsol 

Flux de calor 
[kWh] 

Temperatura exterior 
mitjana[K] 

Temperatura interior 
mitjana[K] 

Generació 
d'entropia 

[kJ/K] 

Gener 3724 281,25 294,15 2090,62 

Febrer 4956 285,05 294,15 1936,24 

Març 7584 286,65 294,15 2428,61 

Abril 8768 286,55 297,15 3929,37 

Maig  10368 288,75 297,15 3654,05 

Juny 11461 295,05 297,15 988,27 

Juliol 12409 298,55 297,15 704,95 

Agost 11473 298,25 297,15 512,63 

Setembre 8908 294,95 297,15 804,99 

Octubre 6377 291,65 294,15 668,98 

Novembre 4098 284,95 297,15 2125,49 

Desembre 3248 284,35 297,15 1771,38 
Taula 9.22. Generació d'entropia mensual guany de calor solar. 

Després s’ha calculat la generació d’entropia mensual de l’emmagatzematge o cessió de calor per part 

de la massa tèrmica de l’edifici on els valors del flux de calor presenten magnitud i signes molt diferents 

obtenint uns resultats  molt variats.  Els resultats s’observen en la Taula 9.23. 
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Qedif 

Flux de calor 
[kWh] 

Temperatura exterior 
mitjana[K] 

Temperatura interior 
mitjana[K] 

Generació 
d'entropia 

[kJ/K] 

Gener -2724 281,25 294,15 -1528,88 

Febrer -4801 285,05 294,15 -1875,80 

Març -2316 286,65 294,15 -741,65 

Abril 6458 286,55 297,15 2894,26 

Maig -12956 288,75 297,15 -4566,06 

Juny 505 295,05 297,15 43,51 

Juliol -5396 298,55 297,15 -306,56 

Agost 1547 298,25 297,15 69,11 

Setembre 7172 294,95 297,15 648,07 

Octubre 2854 291,65 294,15 299,45 

Novembre 7153 284,95 297,15 3710,07 

Desembre 2504 284,35 297,15 1365,75 
Taula 9.23. Generació d'entropia mensual de l'emmagatzematge o cessió de calor per part de la massa tèrmica de l'edifici. 

Així mateix, s'ha calculat la generació d'entropia mensual per la calefacció i refrigeració en la Taula 9.24 

on s'observa un flux de calor positiu molt més gran en els mesos de calor. A l'hora de calcular la 

generació d'entropia s'observa una entropia major per als mesos de fred. Per tant, els mesos freds 

s'observa un gradient de temperatura entre l'exterior i interior major, així com un flux de calor és més 

gran. En canvi, en els mesos d'estiu s'observa un gradient de temperatura menor produït una generació 

d'entropia més petita. 

 

QHC [kWh] 

Flux de calor 
[kWh] 

Temperatura exterior 
mitjana[K] 

Temperatura interior 
mitjana[K] 

Generació 
d'entropia 

[kJ/K] 

Gener 26510 281,25 294,15 14881,35 

Febrer 17572 285,05 294,15 6865,43 

Març 13894 286,65 294,15 4449,11 

Abril 19830 286,55 297,15 8886,82 

Maig 38061 288,75 297,15 13414,15 

Juny 68559 295,05 297,15 5911,72 

Juliol 68941 298,55 297,15 3916,63 

Agost 35578 298,25 297,15 1589,71 

Setembre 16039 294,95 297,15 1449,32 

Octubre 297 291,65 294,15 31,15 

Novembre 5001 284,95 297,15 2593,93 

Desembre 268671 284,35 297,15 146522,55 
Taula 9.24. Generació d'entropia mensual per la calefacció i refrigeració. 

Un cop s'ha acabat d'analitzar de forma individual les diferents generacions d’entropia, s’ha realitzat 

en la Taula 9.25, un resum de la generació d’entropia on s’ha calculat el balanç de l’entropia. Tal i com 
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s’ha comentat anteriorment, aquest superàvit en la generació d’entropia de l’edifici no és real, ja que 

gran part d’aquesta s’ha d’expulsar cap a l’exterior de l’edifici A. En gran manera, el superàvit generat 

és degut al fet que el software no té en compte totes les càrregues internes. Si es tingués en compte 

s’obtindria uns resultats inferiors. 

 Generació d'entropia [kJ/ K] Balanç 
d'entropia 

[kJ/ K] 
 Qtr,op Qtr,w Qve Qint,s Qsol Qedif QHC 

Gener -35404,61 -17194,82 -33235,29 70391,75 2090,62 -1528,88 14881,35 0,11 

Febrer -21124,06 -10244,33 -18650,71 43267,60 1936,24 -1875,80 6691,10 0,04 

Març -18800,01 -9068,00 -16713,16 39632,97 2428,61 -741,65 3547,00 285,76 

Abril -25153,78 -12051,80 -21262,55 51819,20 3929,37 2894,26 2750,40 2925,09 

Maig -15660,70 -7551,85 -14556,02 44195,19 3654,05 -4566,06 6437,23 11951,84 

Juny -3595,78 -1678,64 -2841,79 10251,16 988,27 43,51 3171,40 6338,13 

Juliol -1582,15 -706,02 -1063,34 6846,51 704,95 -306,56 3893,41 7786,81 

Agost -1404,44 -622,93 -1077,03 5603,12 512,63 69,11 3080,44 6160,89 

Setembre -3730,67 -1727,58 -3081,29 10301,48 804,99 648,07 3214,98 6429,98 

Octubre -5211,26 -2474,02 -4765,92 13155,36 668,98 299,45 1692,58 3365,17 

Novembre -29596,72 -14123,22 -27115,04 62510,02 2125,49 3710,07 2698,50 209,09 

Desembre -33393,34 -16129,41 -30427,01 64834,50 1771,38 1365,75 11978,08 -0,05 

ANUAL -194657,53 -93572,64 -174789,15 422808,87 21615,60 11,26 64036,45 45452,86 
Taula 9.25. Balanç d'entropia. 

Per finalitzar, s’ha decidit comentar els resultats del balanç tèrmic i el balanç entropia anual del les 

diferents generacions d’entropia. Tal i com s’observa en alguns elements la producció d’entropia és 

molt superior a la que correspondria pel balanç tèrmic, ja que en la programació en el software no s’ha 

tingut en compte les càrregues internes que correspondrien per falta d’informació com per exemple 

en el cas dels laboratoris. Els resultats es mostren en la Taula 9.26.  
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 Balanç tèrmic anual [kWh] Balanç d'entropia anual [kJ/K] 

Qtr,op -586640 -194657,53 

Qtr,w -278829 -93572,64 

Qve -511252 -174789,15 

Qint,s 1444521 422808,87 

Qsol 93373 21615,60 

Qedif 0 11,26 

QHC 332243 64036,45 

ANUAL 493416 45453 

Taula 9.26. Comparació del balanç tèrmic i balanç d'entropia anual. 
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Anàlisi de l’impacte ambiental 

El consum energètic ha produït un fort impacte ambiental generat per la construcció i l’ús d’edificis on 

ha significat en aquests últims anys més del 40 % de les emissions de CO2 a l’atmosfera. Un edifici 

construït té un impacte ambiental en la climatització i ventilació que s’ha de realitzar per tal de 

mantenir l’interior de les estances en condicions òptimes on s’ha de corregir les pèrdues que es 

produeixen en l’envolupant d’un edifici. 

A l’hora d’assolir un consum eficient d’energia en un edifici hi ha tres estratègies bàsiques com són la 

minimització de la demanda energètica, la maximització del rendiment dels sistemes i la incorporació 

d’energies renovables. En el present projecte s’ha aplicat la minimització de la demanda energètica la 

qual en els edificis és la conseqüència fonamental de les necessitats de climatització i d’il·luminació. 

Per tal d’incidir en les necessitats de climatització un cop realitzat l’edifici es pot reduir amb la potència 

contractada.  

En augmentar les necessitats cada vegada es paga més energia. Un dels factors que explica aquesta 

pujada dels rebuts, fins i tot si es gasta la mateixa o menys energia, és la forma en què es factura 

actualment: el pes del seu concepte fix ha augmentat, mentre que la seva part variable ha disminuït. 

Els usuaris paguen la factura un terme fix, la potència contractada, i un variable, el consum mensual. 

La potència contractada és un terme màxim d’electricitat que es pot consumir en el mateix moment. 

En tenir una potència contractada més alta és recent en l’economia i el medi ambient. La conscienciació 

per l’estalvi d’energia queda així relegada. Encara que es pagui de manera similar per consumir més, 

l’energia no surt espontàniament i produeix un impacte ambiental considerable. La seva producció es 

basa en l’ús de carbó o el petroli, que generen diòxid de carboni. A més d’aquestes emissions 

involucrades en el canvi climàtic, l’ús de combustibles fòssils suposa també l’emissió de substàncies i 

gasos nocius per al medi ambient i la salut. Una part de l’electricitat consumida prové també de les 

centrals nuclears, els residus radioactius de les quals o la possibilitat d’un accident poden provocar un 

impacte ambiental greu. Per aquest motiu, és important tenir una font de climatització que produeixi 

el mínim impacte ambiental. 

En el cas del present projecte s’ha analitzat  un sistema de climatització d’una xarxa de calor i fred. Les 

xarxes de calor i fred és una solució de climatització que actualment ofereix excel·lents rendiments 

energètics. Aquesta compleix un doble objectiu: rendibilitat econòmica i respecte al medi ambient. La 

xarxa de calor i fred que s’ha analitzat és Districlima, la qual es considera una font eficient d’energia. 

En l’àmbit climàtic les xarxes de calor i fred en ser xarxes centralitzades permeten un estalvi d’emissions 

de gasos de l’efecte hivernacle que perjudiquen el clima.  A més a més, la contaminació atmosfèrica es 

controla de forma centralitzada amb un impacte molt més controlat i focalitzat. Com també permeten 
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extreure bona part de la seva producció energètica d’energies netes com la biomassa, la solar tèrmica... 

amb un balanç neutre en emissions de diòxid de carboni. 

A mode resum, en aquest projecte s’ha analitzat una font eficient d’energia com és Districlima i s’ha 

volgut aconseguir reduir la potència contractada, per tal de reduir l’impacte energètic d’un edifici 

construït en l’any 2016, com és l’edifici A del Campus Diagonal-Besòs. A més a més, s’ha introduït una 

nova magnitud per caracteritzar l’eficiència energètica com és l’entropia.
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Conclusions 

Per a aconseguir una millora en l’estalvi energètic global, un punt fonamental és assolir que la demanda 

energètica dels edificis es correspongui amb la màxima eficiència energètica. Per aquest motiu, cada 

vegada s’aposta més per materials de bones qualitats en les edificacions i sistemes de climatització 

centralitzats amb recursos nets, on no es produeixin  malbarataments energètics innecessaris. Dins 

d’aquesta línia, quantificar la situació del edifici objecte del treball no deixa d’ésser una contribució on 

es posa de manifest l’estat d’un edifici modern i d’ús públic, amb les possibilitats de millora, i per tant 

de conscienciació general de l’eficiència energètica.  

En primer lloc vull dir que, personalment, l’ús previ del software IFC BUILDER m’ha aportat un 

coneixement d’un programari d’arquitectura, el qual m’ha permès utilitzar el software CYPECAD MEP. 

Però el més important, conceptes personals a banda, és que aquest coneixement m’ha permès simular 

a l’edifici A, a partir de la descripció de l’envolupant tèrmic, les condicions interiors i exteriors, el perfil 

d’ús per les càrregues internes, l’ocupació, la ventilació i la il·luminació. 

En el present projecte, en concret, es pretenia determinar mitjançant l’auditoria tèrmica, si els 

consums s’ajustaven a les demandes. En relació als resultats obtinguts en la simulació, s’ha observat 

en el balanç d’energia tèrmica, que la transmissió de calor corresponent al guany de calor intern 

sensible suposa el guany més gran d’energia, la qual cosa és deguda a l’ocupació d’un edifici d’aquestes 

dimensions amb una capacitat de 4.492 persones. En contra, la transferència de calor corresponent a 

la transmissió tèrmica a través d’elements pesats en contacte amb l’exterior suposa les pèrdues més 

grans de l’edifici. És interessant comentar que el consum tèrmic en climatització obtingut és de 15,2 

kWh/ m2, per contra la limitació que trobem en les regles establertes en l’Apèndix D de CTE DB HE 1  

referent al consum d’energia conjunta de calefacció i refrigeració de l’edifici de referència és de 32 

kWh/ m2. Per tant, s’observa un percentatge d’estalvi de la demanda energètica respecte a l’edifici de 

referència de  52,6%, el qual resulta superior al percentatge d’estalvi mínim de la demanda energètica 

conjunta de calefacció i refrigeració del 25%. 

S’ha decidit comparar els resultats del balanç tèrmic de l’edifici A amb el projecte d’un edifici nZEB on 

s’ha pogut comprovar que les magnituds resulten molt majors al ser un edifici d’aquestes mesures. 

Tanmateix, s’ha observat que l’edifici nZEB té un balanç d’energia tèrmica major en els mesos 

calorosos, fet que no es produeix en l’edifici A. 

Per altra banda hem trobat que la potència contractada frigorífica és superior a la demanda i que per 

tant, es podria reduir la potència. S’ha obtingut que tant els resultats de la simulació com les dades 

s’ajustaven bastant. Altrament, s’ha observat que les dades del comptador el màxim de potència 

instantània és de 1.075 kW i es considera una potència contractada de 3.400 kW. Per tant, resulta tres 
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vegades més alta que la potència instantània. Respecte a la potència contractada calorífica s’ha 

observat uns resultats molt diferents dels simulats a les dades del comptador. Això és pel fet que no 

s’ha definit al 100% les característiques reals de l’envolupant tèrmic per falta d’informació. Malgrat 

això s’ha obtingut en el comptador una potència instantània de 1.750 kW i es considera que la potència 

contractada és de 2.200 kW la qual resulta un marge acceptable on es pot considerar que no faria falta 

reduir-la. 

Per acabar, s’ha calculat una magnitud per caracteritzar l’eficiència energètica com és l’entropia. A 

partir dels balanços d’energia tèrmica obtinguts en la simulació s’ha calculat la generació d’entropia 

tenint en compte el flux de calor (guany i pèrdues), la temperatura exterior i interior (21ºC i 24ºC) . 

Aquesta magnitud ens ha permès observar la generació d’entropia de totes les variables mensuals com 

anual. S’ha obtingut que els elements en contacte amb l’exterior tenen un balanç d’entropia anual més 

gran i negatiu significant que  aquest són els elements que suposen una major pèrdua energètica i que 

per tant haurien de ser susceptibles a l’hora de millorar l’eficiència energètica de l’edifici.  Així mateix, 

la calor intern sensible produeix el balanç  d’entropia anual més gran i positiu significant que aquests 

suposen un guany energètic. 

A mode de resum les tres conclusions fonamentals d’aquest treball de final de grau són: 

1. El consum energètic de l’edifici en climatització (calefacció i refrigeració) és molt inferior a 

l’edifici de referència segons el CTE, per tant, té un bon disseny.  

2. Tot i això, es podria estalviar més reduint la potència contractada per refrigeració 

aconseguint major eficiència energètica i estalvi econòmic. 

3. A partir de l’anàlisi d’entropia es podria augmentar l’eficiència de l’edifici millorant els 

elements pesats en contacte amb l’exterior, és a dir, els tancaments. 
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Pressupost  

Cost de l’enginyer 

Per tal de calcular el cost d’un enginyer capacitat amb 5 anys d’experiència s’ha tingut en compte un 

sou brut d’un enginyer de 30.000 €/any. Després tinc en compte la contribució de l’empresa de la SS 

(Seguretat Social) amb un percentatge del 31% respecte al sou brut anual obtenint 39.300 €/any. A 

més a més, es té en compte el 30% sobre el cost total anterior corresponent els costos d’estructura i 

les despeses generals de l’empresa, aquest cost inclou entre altres: cost d’oficines, mobiliari, equips 

informàtics, desplaçaments, comunicacions, administració i altres despeses generals. Realitzant aquest 

càlcul obtinc 51.090 €/any. Posteriorment, tinc en compte un benefici industrial sobre la xifra total 

anterior del 6% obtenint el valor de venda anyal de l’enginyer de 54.155,40 €/any que dividit per les 

1792 hores de treball anyal del conveni de l’enginyeria dona un valor de venda d’hora de 30,22 € que 

és el que he considerat en el pressupost per hora treballada. En la Taula 0.1 es mostra el cost de venda 

de les 600 hores de treball de l’enginyera de l’energia. 

 

Tècnica Hores de treball [h] Cost per hora treballada [€/hora] 

Enginyera de l'Energia 600 30,22 

Cost total de l’enginyera - 18.132 
Taula 0.1. Cost de l'enginyera. 

Cost dels programaris 

Per tal de calcular el cost dels softwares utilitzats s’ha buscat el preu de la llicència. En la Taula 0.2 es 

mostra els resultats dels softwares. 

 

Producte Tipus de llicencia Preu [€] 

IFC Builder Recurs lliure 0 

CYPECAD MEP CYPECAD MEP complet+ Pressupost+ Memòries 4.800 

Cost total dels softwares - 4.800 
Taula 0.2. Cost total dels softwares. 

Convé destacar que el cost del software s’inclouria en el 30% de les despeses generals i d'estructura 

de l'empresa. Malgrat això, s’ha comptabilitzat el cost, ja que resulta un software d’ús especial. 
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Cost total 

Finalment, un cop s’ha analitzat les dues despeses es mostra en la Taula 0.3 el cost final del projecte 

de 22.932 €. 

 

Tipus de cost Cost [€] 

Cost de les hores de treball 18.132 

Cost total dels softwares 4.800 

Cost total 22.932 
Taula 0.3. Cost total del treball. 
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