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1 OBJECTIU 

L’objecte d’aquest estudi es determinar la viabilitat tècnica i econòmica de la construcció i 

explotació d’una central de producció d’electricitat, fred i calor, i la seva xarxa de distribució, 

per cobrir les demandes de fred i calor del complex d’equipaments del nou Mercat del 

Guinardó i el seu entorn, ubicats entre els carrers Teodoro Llorente , passatge de Llívia i carrer 

de l’Oblit de Barcelona. 

 

2 ANTECEDENTS 

L’àmbit de projecte està situat a la part sud del Barri del Guinardó de Barcelona. El sector de 

desenvolupament de l’entorn del mercat inclou el terreny ocupat pel propi mercat i la Unitat 

d’Actuació 3 definida per la “Modificació de Pla General Metropolità a l’àmbit del I Cinturó, en 

el tram comprès entre el carrer de Sant Quintí i l’Avinguda Meridiana”.  

 

El complex d’equipaments del nou Mercat del Guinardó incorpora cinc programes d’usos 

diferents: 

• Un Aparcament, ubicat en planta soterrani -2; 

• Una Superfície Comercial, ubicat en planta soterrani -1; 

• Un Mercat Municipal, ubicat en planta baixa, soterrani -1 i una zona de 

càrrega/descàrrega en planta soterrani -2; 

• Un Centre d’Atenció Primària (CAP), format per sis plantes, cadascuna d’elles 

destinada a diferents usos: oficines, zones mediques, sales d’espera, etc...; 

• Una Residència assistida amb Centre de Dia per a Gent Gran, formada per sis plantes, 

cadascuna d’elles inclou diferents usos: menjador, oficines, zones mèdiques, sales 

socials, habitacions, bugaderia, cuina, sala motricitat, vestuaris, sales polivalents, 

càrrega/descàrrega, etc...; 

• Un Casal de Joves, format per tres plantes, les quals contenen diversos usos orientats a 

activitats lúdiques. 

 

El conjunt d’edificis està ordenat en 7 nivells diferents: 2 plantes soterrani, una planta baixa i 

fins a 4 plantes pis. Degut a la complexa orografia del solar la planta soterrani -1 esdevé, en 

alguns punts un planta baixa real, convertint-se així en zona d’accés a alguns equipaments del 

recinte. 
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La instal·lació donarà servei a les demandes dels usos anterior, pel que fa a la producció 

calorífica i frigorífica derivada de les necessitats de calefacció, refrigeració i aigua calenta 

sanitària. 

 

Taula 2-1 Edificis i superfícies UA3 Guinardó. 

Edifici - Ús Superfície (m²) 

Aparcament 4.782,61 

Superfície comercial 2.055,73 

Mercat Municipal i Torre 2.491,63 

Centre d’Atenció Primària (CAP) 3.448,92 

Residència assistida amb Centre de Dia 
per a Gent Gran 5.460,89 

Casal de joves 998,83 

TOTAL 19.238,61 

 

 

 

Figura 2-1 Plànol emplaçament de l’edifici d’equipaments. 
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Figura 2-2 Plànol de seccions i usos. 

 

2.1 ANÀLISIS COMPLEX 

Tal com s’ha comentat anteriorment els edificis als que s’ha de cobrir les demandes de fred i 

de calor es troben ubicats dins el Complex d’equipaments del mercat del Guinardó. 

La instal·lació que forma part d’aquest estudi de viabilitat es divideix en diverses parts, més 

endavant es farà una descripció més exhaustiva de cadascuna d’elles: 

• Central de generació: conjunt d’equips on es general el fred, la calor i l’electricitat. 
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• Xarxa de canonades de distribució: conjunt de canonades aïllades que distribueixen 

l’energia tèrmica des de la central de generació fins a les sub-estacions dels diferents 

usuaris. 

• Sub-estació: s’ubica el límit entre l’usuari i l’empresa gestora de la instal·lació de 

producció. Es realitza el intercanvi de calor i/o fred entre les xarxes de l’usuari i les 

xarxes de l’empresa gestora.  

2.2 PRESTACIONS A GARANTIR 

Les prestacions a garantir per l’empresa que s’encarregui de la gestió i l’explotació de la 

central i la xarxa de distribució, són: 

• Servei de subministrament de calor per cobrir les necessitats de calefacció i aigua 

calenta sanitària (ACS). 

• Servei de subministrament de fred per cobrir les necessitats de refrigeració. 

• Sistema de gestió energètica incloent la mesura i monitorització de la producció i 

consums tèrmics i elèctrics de la central. 
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3 METODOLOGIA DE TREBALL 

Per a realitzar l’estudi de viabilitat tècnica i econòmica, objecte d’aquest projecte, la 

metodologia de treball que s’ha seguit és la següent: 

• Estudi projectes executius edificis; 

• Hipòtesis de treball per a la modelització de la demanda energètica; 

• Requeriments de la instal·lació; 

• Determinació de potències i demandes tèrmiques; 

• Valoració tècnica de les alternatives; 

• Valoració econòmica de les alternatives. 

 

4 HIPÒTESIS DE TREBALL 

Aquest estudi es centra en determinar la viabilitat tècnica i econòmica de la construcció i 

explotació d’una central de producció d’electricitat, fred i calor, i la seva xarxa de distribució, 

per cobrir les demandes de fred i calor, així com el subministrament elèctric de socors, dels 

edificis ubicats en el Complex d’equipaments del mercat del Guinardó, Barcelona. 

Per tal de poder començar amb el càlcul i disseny de la instal·lació s’han fixat algunes 

hipòtesis. 

 

4.1 HIPÒTESIS 1: ÚS EDIFICIS / ESPAIS 

Tal com s’ha comentat anteriorment els edificis als que s’ha de cobrir les demandes de fred, 

calor i electricitat de socors es troben ubicats dins d’un Complex d’equipaments. La següent 

taula mostra els edifici que formen aquest Complex. 

 

Taula 4-1 Edificis Complex d’equipaments del mercat del Guinardó. 

Edifici Ús 

PKG Aparcament 

SCO Superfície comercial 

MER Mercat Municipal i Torre 

CAP Centre d’Atenció Primària (CAP) 

RES Residència assistida amb Centre de Dia per a Gent Gran 

CJO Casal de joves 
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4.2 HIPÒTESIS 2: HORARI DE FUNCIONAMENT DELS EDIFICIS 

Per tal de poder realitzar el càlcul de demandes tèrmiques dels diferents edificis, s’han 

establert uns horaris de funcionament tant de dies feiners com de caps de setmana, que són 

els que es mostren en la següent taula. 

 

Taula 4-2 Edificis i horaris de funcionament del Complex d’equipaments del mercat del Guinardó. 

Edifici 
Ús 

Horari  
Feiners 

Horari  
Dissabte 

Horari 
Diumenge 

PKG Aparcament 0-24 0-24 0-24 

SCO Superfície comercial 9-22 9-22- - 

MER Mercat municipal 8-14:30 8-14:30 - 

CAP Centre d’assistència 
primària 

8-21 - - 

RES Residència assistida i 
centre de dia per a 
gent gran 

0-24 0-24 0-24- 

CJO Casal de joves 8-22 8-22 8-22- 

 

4.3 HIPÒTESIS 3: EDIFICIS QUE ES CONNECTARAN A LA CENTRAL 

Per a que l’estudi de viabilitat sigui el més semblant a la situació real, s’ha estudiat el projecte 

executiu dels diferents edificis (usuaris) per tal de verificar la possibilitat de connectar aquests a la 

central de producció. 

El projecte executiu de la instal·lació de climatització dels diferents usuaris està dissenyat i 

dimensionat per a funcionar amb una central de trigeneració com a sistema de producció de fred i 

calor. 

La instal·lació de climatització del Complex d’equipaments es realitzarà d’acord amb les següents 

premisses tècniques: 

• Climatització (Calefacció i Refrigeració) sistema aigua/aire amb producció mitjançant la 

Trigeneració. 

• Calefacció: Per emissors tèrmics en les habitacions de la residència geriàtrica i la producció 

es realitzarà mitjançant la Trigeneració. 

• Refrigeració: Sistema aigua/aire mitjançant splits de paret per cambres tècniques i sales de 

residus, la producció de fred s’aconsegueix mitjançant la Trigeneració. 

• Sistema d’aigua a 2/4 tubs per als diferents edificis d’equipaments. 
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De tots els edificis (usuaris) comentats anteriorment l’aparcament no es té en compte per calcular 

la demanda general (de fred i de calor) ja que el consum d’aquest es molt baix i s’ha dissenyat un 

sistema d’equips partits per a cobrir la seva demanda.  

 

4.4 HIPÒTESIS 4: CONNEXIÓ DELS EDIFICIS A LA CENTRAL DE GENERACIÓ D’ENERGIA 

Degut a l’estat d’execució de les obres del Complex, aquests necessitaran connectar-se a la 

central de generació en diferents moments. 

La taula adjunta mostra el moment en que els edificis obriran les seves portes, entraran en 

funcionament i per tant, necessitaran disposar de màquines de producció de fred i de calor, 

així com de subministrament elèctric de socors, segons planificació facilitada per REGESA. 

 

Taula 4-3 Edificis i data d’entrada en funcionament i data de connexió a la central dels edificis 

Edifici Ús Data entrada en funcionament edifici – Data 
de connexió a la central  

SCO Superfície comercial Juny 2012 

MER Mercat Municipal i Torre Juny 2012 

CAP Centre d’Atenció Primària (CAP) Juny 2013 

RES Residència assistida amb Centre de 
Dia per a Gent Gran 

Juny 2013 

CJO Casal de joves Juny 2013 

 

Per tal d’intentar donar subministrament de fred i de calor el més aviat possible, aquest estudi 

de viabilitat contempla la connexió dels edificis a la central de generació en dos moments, un 

pas entremig fixat a l’abril de l’any 2012 i un pas final fixat pel juny del 2013.  
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5 DETERMINACIÓ DE LES POTÈNCIES I MODELITZACIÓ DE LES DEMANDES 

ENERGÈTIQUES 

Les potències i les demandes tèrmiques dels diferents edificis, i del conjunt, són dades 

necessàries per a poder continuar amb aquest estudi de viabilitat, tant per a poder 

desenvolupar les diferents alternatives tècniques com per realitzar la valoració tècnica i 

econòmica d’aquestes. 

 

Per a realitzar els perfils de demanda s’han seguit les següents passes: 

1. S’han obtingut les necessitats tèrmiques per a cada activitat (edifici) 

2. S’ha obtingut un perfil horari de funcionament de les diferents activitats diferenciant 

els dies feines, els dissabtes i els diumenges. 

3. S’han pres les dades de temperatura horària diària al llarg de l’any utilitzades pel 

mètode de graus-dia, facilitades per la Generalitat de Catalunya per a la ciutat de 

Barcelona. 

Amb les dades obtingudes, s’obtenen les potències màximes de fred, de calor i d’A.C.S. per a 

cada edifici, així com les potències horàries per a cada dia tipus mensual. 

 

Tal com s’ha comentat anteriorment, els edificis es connectaran a la central de producció en 

dos moments diferents, uns al juny del 2012 i uns altres al juny del 2013, a continuació 

s’adjunta una taula amb la potència tèrmica total a cobrir per la central en cada moment. 

 

Taula 5-1 Potència de fred i potència de calor del Complex Fabra i Coats 

Edificis Data connexió a 
central 

Potència de fred 
(kW) 

Potència de calor 
(kW) 

Complex mercat del 
Guinardó 

Juny 2012 401,00 155,00 

Complex mercat del 
Guinardó 

Juny 2013 1.450,00 995,00 

 

Una vegada s’ha realitzat l’estudi de les demandes energètiques anuals de cadascun dels 

edificis s’ha de realitzar l’estudi de la demanda energètica del Complex per tal de poder 

començar a dimensionar la central de generació de fred i calor.  

La demanda energètica anual serà la demanda necessària per a cobrir la demanda de cadascun 

dels edificis. 
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Taula 5-2 Demanda anual de fred i demanda anual de calor del Complex Fabra i Coats 

Edificis Data connexió a 
central 

Demanda de fred 
(kWh) 

Demanda de calor 
(kWh) 

Complex mercat del 
Guinardó 

Abril 2012 237.546,38 135.376,61 

Complex mercat del 
Guinardó 

Juny 2013 945.392,98 1.260.276,00 

 

Les gràfiques adjuntes corresponen a la demanda de calor d’un dia tipus “feiner” del mes de 

gener i d’un dia tipus “feiner” del mes d’agost. 
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La corba monòtona de demanda permet fer un primer dimensionat de la capacitat dels equips 

de la central de forma ràpida. 

Aquesta corba permet determinar de manera gràfica i ràpida la potència tèrmica d’un sistema 

de trigeneració per abastir la xarxa de districte. La planta de trigeneració ha d’operar de 

forma constant un nombre mínim d’hores per garantir la viabilitat econòmica del projecte. Les 

alternatives tècniques s’hauran de dissenyar per cobrir la base de la corba monòtona de 

demanda. Les puntes de demanda seran abastides per sistemes convencionals (calderes o 

refredadores). 
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La corba mostra les potències necessàries de calor per als dies feiners, dissabtes i diumenges. 

Es pot observar un punt d’inflexió important al punt de 1.000 hores i 500 kW. Per sota d’aquest 

punt, el períodes llargs de funcionament es corresponen amb baixes potències. Aquest fet 

condiciona la elecció del cogenerador, que, en principi, estarà per sota d’aquest rang 

d’operació.  
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6 DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS FASE 1: ESTAT PROVISIONAL 

La construcció del Complex d’equipaments del mercat del Guinardó es realitzarà en dues 

fases. Per aquest motiu, l’empresa encarregada de la gestió i l’explotació de la central haurà 

de preveure la instal·lació d’uns equips per a cobrir les demandes de fred, calor d’aquesta fase 

1. 

Es reserva un espai exterior, a la planta soterrani -1, per a col·locar els equips de producció i 

distribució necessaris per a cobrir dites demandes. 

La següent figura mostra l’espai reservat per a ubicar els equips.  

 

 

Figura 6-1 Plànol espai exterior per ubicar equips provisionals, planta soterrani -1  

 

Des dels equips de producció de fred i de calor, refredadora i bomba de calor alimentada amb 

electricitat, es realitzarà la xarxa de distribució de fred i de calor fins arribar a les sub-

estacions dels usuaris que estaran en funcionament: mercat i superfície comercial. 

L’empresa encarregada de la gestió i l’explotació de la central serà l’encarregada de realitzar: 

- obra civil necessària per a col·locar aquests equips (bancades, silenblocks, aïllament 

acústic,...) 
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- realitzar les gestions i l’execució de les escomeses necessàries 

- subministrament i l’execució de tots els equips i materials necessaris per el bon 

funcionament de la instal·lació provisional. 
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7 DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS FASE 2: ESTAT FINAL 

7.1 CENTRAL DE GENERACIÓ 

La producció de calor i fred es realitza de forma centralitzada. D’aquesta manera es poden 

eliminar els equips individuals en els punts de consum, alhora que és possible disposar de 

tecnologies amb millor eficiència energètica. 

Les opcions de centrals de generació d’energia que es presentaran més endavant estaran 

dissenyades per tal d’abastir el total de la demanda de calefacció, de refrigeració i d’aigua 

calenta sanitària dels diferents usuaris. 

El tipus de central depèn de diversos factors com són: 

• Ubicació, entorn; 

• Energia primària disponible; 

• Tecnologia emprada. 

La central de generació s’haurà d’ubicar dins un espai que disposi de les dimensions suficients 

per ubicar tots els equips de producció així com tots els equips auxiliars que necessiten 

aquestes per tal d’assegurar el correcte funcionament.  

 

7.1.1 Ubicació de la central 

L’espai reservat per a ubicar la central de generació de calor i fred es troba a la planta 

coberta de la residència assistida i centre de dia per a gent gran (planta quarta). 

Els equips auxiliars i els equips de distribució (bombes, dipòsits d’acumulació, etc) s’ubicaran a 

la mateixa planta coberta.  
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Figura 7-1 Plànol ubicació central de producció  

 

7.2 XARXES DE DISTRIBUCIÓ FRED I CALOR 

La xarxa de canonades que permet la distribució dels fluids està formada principalment de 

tubs aïllats, per tal de minimitzar les pèrdues tèrmiques. En aquest estudi, la xarxa de 

distribució disposarà d’una part del traçat d’aquestes canonades que anirà per l’exterior i 

d’una altra part que anirà pel interior. 

Aquestes xarxes estan formades per quatre tubs, dos que porten aigua calenta i dos que porten 

aigua freda. Mitjançant aigua es transporta l’energia tèrmica fins als usuaris, on es cedeix la 

calor als punts de consum, i es retorna a la central per la canonada de retorn. 

 

7.3 SUB-ESTACIONS 

Els edificis que es connectin a la central de producció de fred i de calor disposaran dels 

següents elements: 

• Escomesa: canonades per on es realitza el subministrament des de la xarxa de 

distribució fins a l’edifici. 
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• Circuit primari: canonades que van des de l’escomesa fins al bescanviador de calor, de 

la sub-estació.  

• Sub-estació: conjunt d’elements on es realitza el bescanvi d’energia entre el circuit 

primari i el circuit secundari.  

• Circuit secundari: canonades que van des del bescanviador de calor, de la sub-estació 

fins als col·lectors de distribució.  

 

7.4 PUNTS FRONTERA XARXA DE CALOR I FRED 

Els punts frontera estableixen el límit de la propietat i responsabilitat entre l’empresa 

encarregada de fer la gestió i l’explotació de la central i cadascun dels usuaris; aquests punts 

frontera es situaran en unes sales tècniques on s’ubicaran tots els equips necessaris pel 

subministrament de l’energia tèrmica (Subestació de calor i/o fred). 

El subministrament d’energia tèrmica es realitza en el circuit secundari, després del punt de 

connexió corresponent a la sub-estació. El comptador d’energia tèrmica estarà situat després 

de la sub-estació de calor i/o fred, i a continuació hi haurà unes vàlvules de tall (Punts 

frontera) que permetran en cas necessari aïllar les instal·lacions de l’empresa encarregada de 

la gestió i l’explotació i les de l’usuari. 

Els punts frontera, pel que fa al subministrament d’energia tèrmica, es situen dins de l’edifici 

de l’usuari després de les vàlvules de tall del circuit secundari i l’abast dels treballs a realitzar 

per l’empresa encarregada de la gestió i l’explotació, inclou la connexió del circuit interior de 

l’usuari d’aquestes vàlvules i l’aïllament de les mateixes. 

 

7.5 SALA TÈCNICA 

Les sales tècniques dels diferents usuaris ja estan definides en el projecte executiu de 

l’edifici. 
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8 VALORACIÓ TÈCNICA DE LES ALTERNATIVES 

Agafant com a referència la corba monòtona del Complex es defineixen diverses alternatives 

tècniques tenint en compte les diferents tecnologies disponibles al mercat en quan a generació 

d’electricitat, fred i calor.  

 

Les diferents tecnologies utilitzades en la producció de fred i de calor d’aquest estudi són les 

següents: 

• Cogeneració amb motors 

• Cogeneració amb turbines 

• Plantes d’absorció 

• Refredadores aire/aigua 

• Acumulació tèrmica de gel 

• Calderes a gas, de condensació i de baixa temperatura 

• Torres de refrigeració 

 

8.1 DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES 

Tenint en compte les tecnologies anteriors i les hipòtesis de càlcul, s’evaluen cinc alternatives 

tècniques diferents: 

• Alternativa 0: Els edificis es connecten a la central en dos moments diferents, per 

aquest motiu es presenta l’alternativa 0 – provisional. Està formada per equips 

convencionals per tal de satisfer la demanda durant l’any 2012. Aquests equips seran 

una planta refredadora per a la producció de fred i una bomba de calor per la 

producció d’aigua calenta. 

• Alternativa 1: Motor de cogeneració tipus 1, absorció de fums i absorció amb aigua 

amb suport de calderes convencionals i refredadores aire/aigua.  

• Alternativa 2: Motor de cogeneració tipus 2, absorció de fums i absorció amb aigua 

amb suport de calderes convencionals i refredadores aire/aigua. 

• Alternativa 3: Motor de cogeneració tipus 1, absorció de fums, absorció amb aigua i 

acumulació de gel amb suport de calderes convencionals i refredadores aire/aigua. 

• Alternativa 4: Turbina de cogeneració i absorció d’aigua amb suport de calderes 

convencionals i refredadores aire/aigua. 
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• Alternativa 5: Turbina de cogeneració, absorció per fums calents i cremador de 

suport, amb suport de calderes convencionals i refredadores aire/aigua. 

 

Les característiques tècniques de les alternatives presentades són les que es mostren en la 

taula adjunta. 

 

          Taula 8-1 Alternatives tècniques 

absorció aire / aigua gel cogeneració caldera T. ref

kW fred kW fred kW calor kWh kWe kW calor kW cal kW

instal·lació provisional

00 650 500

xarxa de fred i calor

01 317 kW amb 
fums i aigua 650 + 445 330 242 500 700

02 672 kW amb 
fums i aigua 650 + 445 625 497 500 1.600

03 317 kW amb 
fums i aigua 650 + 445 3.000 330 242 500 700

04 334 amb aigua 650 + 445 4 x 65 480 2 x 500 800
05 442 amb aigua 650 + 445 2 x 65 140 500 876
(1) Nota: La producció de 550 kW calor i de 445 kW fred es realitza amb la mateixa màquina bomba de calor a 2 Tubs.  

 

Per avaluar la validesa tècnica de les cinc alternatives proposades es realitza la simulació del 

funcionament de la instal·lació per a cadascuna. Aquesta simulació ens permet extreure el 

balanç energètic per a cada cas estudiat. 

 

El comportament dels equips s’il·lustra als dos gràfic següents corresponents a dos dies tipus. 

Al primer, es veu arrancar i parar l’absorció (en color cian) quan hi ha demanda, però queda 

parada la resta del dia, en el que es produeix el fred de manera convencional. Al segon, la 

cogeneració (en color taronja) oscil·la entre el 100% de la capacitat i un 75% aprox, essent la 

base de la demanda de calor i deixant a les calderes la satisfacció de les demandes punta.  
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Figura 8-1 Dia tipus del mes de juliol i dia tipus del mes de gener corresponents a l’estudi  

 

Per a poder valorar tècnicament les diferents alternatives s’han realitzat els següents càlculs a 

partir de dades energètiques globals anuals. Alguns d’aquests valors han de complir amb 

normativa específica. Els diferents valors estudiats són: 

• Rendiment elèctric equivalent (REE), necessari per als requisits de Règim Especial 

Elèctric. 

• Estalvi percentual d’energia primària (PES), necessari per als requisits de Règim 

Especial Elèctric. 

• Energia primària no renovable 

• Factor d’emissions de CO2 directa 

• Consum d’energia primària de l’edifici en forma de gas natural, obtingut de la resta 

entre el consum directa de l’edifici menys l’estalvi de gas natural a una central de 

cicle combinat. 

El càlcul dels paràmetres de REE i del PES, amb les particularitats corresponents a aquesta 

instal·lació es detallen a continuació. 

 

8.2 RESULTATS OBTINGUTS 

Els paràmetres més representatius dels resultats obtinguts són els mostrats a la taula 

següent.  
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Alternativa 
0

Alternativa 
1

Alternativa 
2

Alternativa 
3

Alternativa 
4

Alternativa 
5

DEMANDES DE PRODUCCIÓ

demanda de calor edificis consumidors h calor 135.377 1.260.276 1.260.276 1.260.276 1.260.276 1.260.276
demanda de fred edificis consumidors h fred 237.546 945.393 945.393 945.393 945.393 945.393

0 0 0 0 0 0
necessitat de producció de calorper calefacció i ACS h calor 190.517 1.451.588 1.451.588 1.451.588 1.451.588 1.451.588
necessitat de producció de fred per climatització h fred 386.723 1.290.700 1.290.700 1.290.700 1.290.700 1.290.700

0

PRODUCCIÓ DE CALOR 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

calor aportat a l'aigua  per cogeneració h calor 0 1.253.980 1.253.980 1.616.659 1.893.044 951.638
Calor generat per cogeneració per calefacció i ACS h calor 0 1.047.189 1.047.189 1.254.973 1.251.479 951.638
Calor a aigua generat per cogeneració per fer fred h calor 0 206.791 206.791 361.686 641.565 0
Fred generat per absorció h fred 0 420.210 420.210 717.610 448.560 556.376

COGENERADOR 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
hores de funcionament del cogenerador h gen 0 4.521 4.521 2.993 3.942 5.3010 0 0 0 0 0
producció electrica del cogenerador h ele 0 1.493.105 1.493.105 1.871.613 1.025.399 687.769
electre autoconsumit (5%) h ele 0 74.655 74.655 93.581 51.270 34.388
ELECTRICITAT EXPORTADA A XARXA h ele 0 1.418.450 1.418.450 1.778.033 974.129 653.380

Consums 0

AIGUA TRACTADA 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

consum d'aigua tractada per torres refrigeració ³ aigua 0 487 487 932 731 4710

GAS 0 0 0 0 0 0

consum de gas per cogeneració h gas 0 3.850.401 3.850.401 4.692.509 3.533.681 2.471.497
consum de gas per calderes h gas 0 421.250 421.250 204.808 208.448 455.795

0 0 0 0 0 0
CONSUM DE GAS h gas 0 4.271.651 4.271.651 4.897.317 3.742.129 2.927.2930

ELECTRICITAT CONSUMIDA 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

zonificació P1 h ele 66.612 117.263 115.522 95.631 119.541 99.488
zonificació P2 h ele 134.773 271.126 246.648 239.714 292.456 243.219
zonificació P6 h ele 31.200 75.985 120.055 74.483 75.326 73.8260 0 0 0 0 0
CONSUM D'ELECTRICITAT h ele 232.586 464.374 482.225 409.828 487.322 416.533

Rendiments energètics 0

REE, rendiment elèctric equivalent 0 0,0% 63,9% 63,9% 71,1% 59,2% 82,1%
PES, estalvi percentual d'energia primària 0 0,0% 14,3% 14,3% 18,8% 8,3% 17,4%
Eepnr, Energia Primària No Renovable 134,0% 81,1% 80,6% 79,9% 80,0% 91,8%
FECO2, Factor d'Emisions de CO2 directes g 0 207 207 218 203 174
emmisions edifici = consum edifici - estalvi en produch gas 469 2.347 2.383 2.137 2.760 2.449
estalvi respecte opció convencional % 10% 8% 18% -6% 6%  

8.3 ANÀLISI DELS RESULTATS OBTINGUTS 

De la comparació entre les diferents alternatives es pot deduir el següent: 

• Totes les opcions estudiades compleixen amb el REE mínim exigit per al regim 

especial, i per tant compleixen amb els requisits d’alta eficiència a la cogeneració 

segons el Real Decret. 

• En general, es pot observar que totes les opcions permeten un estalvi d’energia 

primària. Les opcions amb motor tèrmic permeten un major estalvi d’energia primària 

que les turbines. 

• L’Alternativa 4 no compleix amb el criteri de produir menys emissions que el seu 

equivalent amb Energia Solar Tèrmica. Tot hi aquesta mancança s’ha prosseguit amb 

l’anàlisi econòmic. 

• La incorporació de producció de gel permet estalviar plantes de producció 

convencionals però no baixar, de manera sensible, la demanda elèctrica; ja que obliga 

a funcionar les màquines amb un règim de menys rendiment.  

• De les diferents opcions estudiades no se’n pot descartar cap, amb el que cal realitzar 

l’estudi econòmic de totes elles. 
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9 VALORACIÓ ECONÒMICA DE LES ALTERNATIVES 

Una vegada definides les diferents propostes tècniques i després d’haver analitzat els balanços 

energètics de totes elles, s’ha de realitzar l’avaluació econòmica de cadascuna d’elles per 

poder avaluar la seva viabilitat econòmica analitzant els ingressos, els costos d’explotació i els 

costos d’inversió. 

 

9.1 HIPÒTESIS DE CÀLCUL 

En aquest apartat s’indiquen les hipòtesis realitzades per a poder avaluar totes les alternatives 

mitjançant els mateixos criteris. 

 

9.1.1 Ingressos 

L’empresa que realitzi la gestió i l’explotació de la central de generació de calor i fred 

disposarà d’ingressos provinents de diferents conceptes: venta d’energia (calor+fred), i venta 

d’electricitat (companyia). 

 

9.1.2 Costos d’explotació 

Aquests costos corresponen als costos generats al realitzar les tasques de gestió i d’explotació 

de la central durant els anys de contracte. Aquests costos es poden dividir en costos de consum 

i altres costos. 

9.1.2.1 Costos de consum 

La central de producció de fred i de calor necessitarà disposar de subministrament de 

d’electricitat, aigua i gas pel seu correcte funcionament. 

 

9.1.2.2 Altres costos 

Manteniments: aquest concepte inclou els costos manteniment preventiu i correctiu dels 

equips, les xarxes de distribució i les sub-estacions, els costos de personal tècnic i els costos de 

personal administratiu.  
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9.1.3 Costos d’inversió 

Els costos d’inversió s’han dividit en dos grups: costos d’inversió física inicial i costos 

d’estructura inicial. 

Com que els edificis es connectaran a la central en dos moment diferents, fa que l’empresa 

que realitzi la gestió i l’explotació de la central també hagi de fer les inversions inicials en dos 

moments diferents, una l’any 2102 i l’altre l’any 2013. 

Els preus utilitzats per a les inversions són preus estimats per Armengol Enginyers amb la 

col·laboració de diverses empreses (fabricants d’equips, fabricants de canonades, etc), així 

com preus obtinguts de la base de dades del ITEC.. 

 

9.1.4 Subvencions 

L’Institut Català de l’Energia cada any emet unes subvencions relacionades amb l’estalvi i 

l’eficiència energètica. Dins d’aquestes subvencions hi ha dues línies en les que es pot incloure 

la instal·lació de producció d’energia tèrmica. 

 

9.1.5 Revisió de preus 

Els preus comentats en els apartats anteriors corresponen als preus de l’any 2010, es considera 

que l’adjudicació de l’execució i gestió de la central es realitzarà l’any 2011, aquest serà l’any 

1, i per tant s’ha aplicat una revisió anual de preus segons el que es comenta a continuació. 

Per a realitzar l’avaluació econòmica i la seva progressió al llarg dels anys s’ha considerat una 

revisió de preus anuals de cadascun dels conceptes. 

Venta energia: tal com s’indica en l’article 43 “Actualització i revisió de tarifes, primes i 

complements” del Real Decret 661/2007, les tarifes i primes dels subgrups a.1.1 i a.1.2 s’han 

d’actualitzar trimestralment en funció de les variacions dels valors de referència dels índexs 

de preus de combustibles i del índex nacional de preus al consum (IPC) en aquest mateix 

període. Per a facilitar l’avaluació de l’estudi econòmic de les diverses alternatives es realitza 

la revisió anual de preus en funció del IPC, en aquest cas, es considera un increment anual del 

2,2%. 

Venta electricitat: tal com s’ha comentat anteriorment, aquests preus es revisen 

trimestralment, per a realitzar aquest estudi s’ha considerat una revisió anual amb un 

increment del 2,2%. 

Per a la resta de costos s’ha considerat un increment anual igual al increment del IPC, en 

aquest cas l’hem considerat del 2,2%. 
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9.2 COST DE LA INVERSIÓ 

Segons els equips considerats en les alternatives tècniques els costos d’inversió variaran una 

mica d’una alternativa a l’altre. La taula adjunta mostra els costos d’inversió totals per a 

cadascuna de les alternatives. 

 

         Taula 9-1 Cost total de la inversió  

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 Alternativa 5
COSTOS D'INVERSIÓ

Inversió física inicial

Inversió Obra civil, escomeses, acondicionament d'espais (€) 455.805,08 459.914,56 456.412,58 458.615,93 454.871,05
Inversió equips+ auxiliars (€) 834.250,05 1.108.215,00 874.750,05 1.021.639,50 771.981,30
Inversió xarxa distribució fred i calor (€) 130.932,21 130.932,21 130.932,21 130.932,21 130.932,21
Inversió sub-estació (€) 577.200,67 577.200,67 577.200,67 577.200,67 577.200,67
Subtotal inversió física inicial (€) 1.998.188,02 2.276.262,44 2.039.295,52 2.188.388,31 1.934.985,24

Inversió estructura inicial

Enginyeria (€) 99.909,40 113.813,12 101.964,78 109.419,42 96.749,26
Seguiment (€) 39.963,76 45.525,25 40.785,91 43.767,77 38.699,70
Llicències, Legalitzacions, etc (€) 39.963,76 45.525,25 40.785,91 43.767,77 38.699,70
Subtotal inversió estructura inicial (€) 179.836,92 204.863,62 183.536,60 196.954,95 174.148,67

TOTAL COSTOS INVERSIÓ (€) 2.178.024,94 2.481.126,06 2.222.832,11 2.385.343,26 2.109.133,91  

 

9.3 MARGE D’EXPLOTACIÓ 

A continuació s’adjunta una taula amb el valor dels ingressos, dels costos d’explotació i del 

marge d’explotació de les diferents alternatives en un moment determinat, any 2014. 
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         Taula 9-2 Marge d’explotació 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 Alternativa 5

Drets de connexió
Drets de conexió - Fred (€) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Drets de conexió - Calor (€) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prestació del servei
Fred - Terme fix (€) 74.458,76 74.458,76 74.458,76 74.458,76 74.458,76
Fred - Terme variable energia (€) 21.648,53 21.648,53 21.648,53 21.648,53 21.648,53
Fred - Terme variable volum (€) 7.252,42 7.252,42 7.252,42 7.252,42 7.252,42
Calor - Terme fix (€) 10.963,47 10.963,47 10.963,47 10.963,47 10.963,47
Calor - Terme variable (€) 55.009,51 55.009,51 55.009,51 55.009,51 55.009,51
Altres ingresos
Venta electricitat (€) 237.419,90 259.815,28 237.419,90 153.794,61 114.368,39

TOTAL INGRESOS (€) 406.752,59 429.147,96 406.752,59 323.127,30 283.701,08

COSTOS D'EXPLOTACIÓ

Consums
Gas - Terme fix (€) 794,28 794,28 794,28 794,28 794,28
Gas - Terme variable (€) 141.718,22 162.475,61 141.718,22 124.150,57 97.117,19
Electricitat - Terme fix (€) 22.254,45 21.717,03 16.378,97 24.263,33 21.870,77
Electricitat - Terme variable (€) 59.683,00 51.849,32 58.653,87 62.849,67 52.915,80
Electricitat - Impostos (€) 4.187,00 3.759,24 3.834,18 4.451,47 3.821,59
Aigua - Terme fix (€) 7.841,73 7.841,73 7.841,73 7.841,73 7.841,73
Aigua - Terme variable (€) 489,20 937,36 489,20 735,02 473,63
Subtotal costos consums (€) 236.967,88 249.374,56 229.710,44 225.086,06 184.834,99

Altres costos
Manteniments (€) 46.955,14 58.154,82 48.610,78 54.615,62 44.409,59
Subtotal altres costos (€) 47.988,15 59.434,23 49.680,21 55.817,16 45.386,60

TOTAL COSTOS EXPLOTACIÓ (€) 283.923,01 307.529,38 278.321,21 279.701,68 229.244,58

MARGE D'EXPLOTACIÓ (€) 122.829,58 121.618,58 128.431,38 43.425,62 54.456,50

INGRESOS

 

 

En tots els casos estudiats, cal destacar que els marges d’explotació són positius, i per tant es 

confirma l’encaix d’aquest tipus d’instal·lacions en àmbits de característiques com les del 

Mercat del Guinardo. 

 

9.4 RESULTATS ECONÒMICS 

De les dades anteriors, s’han obtingut els comptes de resultats anuals de totes les alternatives, 

indicant marges d’explotació i benefici anual, així com el VAN i TIR per als períodes de 10, 15, 

20 i 25 anys de gestió i explotació. 

 

La hipòtesis econòmica considerada és aquella en la que els usuaris dels edificis assumeixen el 

cost d’inversió dels equips de les sub-estacions (577.200,67 Euros). 
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A títol de resum, la següent taula mostra les principals dades econòmiques per a cadascuna de 

les alternatives tècniques estudiades realitzant aquesta suposició. 

 

         Taula 9-3 Resum de dades econòmiques 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 Alternativa 5

Ingresos d'explotació - total (€) 3.839.798,46 4.029.213,85 3.839.798,46 3.132.513,19 2.799.054,48
Costos d'explotació - total (€) 2.360.255,31 2.559.913,07 2.312.876,44 2.324.552,12 1.897.796,54
Inversions - total (€) 1.548.876,21 1.851.977,33 1.593.683,38 1.756.194,52 1.479.985,17
Benefici - total (€) -69.333,06 -382.676,54 -66.761,36 -948.233,45 -578.727,24

Retorn de la inversió (anys) 11,50 13,88 11,36 31,80 22,34

VAN (10 anys) -154.504,12 -453.772,04 -155.420,80 -948.078,46 -600.962,82
TIR (10 anys) - - - - -

Ingresos d'explotació - total (€) 6.314.734,84 6.640.417,65 6.314.734,84 5.098.621,15 4.525.268,74
Costos d'explotació - total (€) 4.016.033,68 4.359.327,31 3.934.569,95 3.954.645,24 3.220.877,23
Inversions - total (€) 1.548.876,21 1.851.977,33 1.593.683,38 1.756.194,52 1.479.985,17
Benefici - total (€) 749.824,95 429.113,01 786.481,51 -612.218,62 -175.593,66

Retorn de la inversió (anys) 11,50 13,88 11,36 31,80 22,34

VAN (15 anys) 476.091,99 171.151,76 501.414,18 -689.410,84 -290.626,52
TIR (15 anys) 8,34% 4,08% 8,45% - -

Ingresos d'explotació - total (€) 9.074.159,35 9.551.773,20 9.074.159,35 7.290.728,61 6.449.907,29
Costos d'explotació - total (€) 5.862.139,89 6.365.580,01 5.742.673,33 5.772.113,74 4.696.042,94
Inversions - total (€) 1.548.876,21 1.851.977,33 1.593.683,38 1.756.194,52 1.479.985,17
Benefici - total (€) 1.663.143,26 1.334.215,86 1.737.802,64 -237.579,66 273.879,17

Retorn de la inversió (anys) 11,50 13,88 11,36 31,80 22,34

VAN (20 anys) 1.106.688,10 796.075,55 1.158.249,16 -430.743,23 19.709,78
TIR (20 anys) 11,56% 7,94% 11,65% - 2,41%

Ingresos d'explotació - total (€) 12.150.773,25 12.797.782,24 12.150.773,25 9.734.813,68 8.595.778,52
Costos d'explotació - total (€) 7.920.451,68 8.602.446,75 7.758.613,96 7.798.495,99 6.340.775,49
Inversions - total (€) 1.548.876,21 1.851.977,33 1.593.683,38 1.756.194,52 1.479.985,17
Benefici - total (€) 2.681.445,36 2.343.358,17 2.798.475,91 180.123,16 775.017,86

Retorn de la inversió (anys) 11,50 13,88 11,36 31,80 22,34

VAN (25 anys) 1.737.284,22 1.420.999,35 1.815.084,14 -172.075,61 330.046,08
TIR (25 anys) 12,89% 9,63% 12,97% 1,01% 4,73%

BALANÇ (10 anys)

BALANÇ (15 anys)

BALANÇ (20 anys)

BALANÇ (25 anys)
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9.5 HIPÒTESIS 3. INVERSIÓ SENSE SUB-ESTACIONS 

Taula 9-4 Taula dades econòmiques 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Potència fred (kW) 401,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00
Potència calor (kW) 155,00 995,00 995,00 995,00 995,00 995,00 995,00 995,00 995,00 995,00 995,00 995,00 995,00 995,00 995,00 995,00 995,00 995,00

Demandes
Demanda de fred (kWh) 237.546,38 945.392,98 945.392,98 945.392,98 945.392,98 945.392,98 945.392,98 945.392,98 945.392,98 945.392,98 945.392,98 945.392,98 945.392,98 945.392,98 945.392,98 945.392,98 945.392,98 945.392,98
Demanda de calor (kWh) 135.376,61 1.260.276,00 1.260.276,00 1.260.276,00 1.260.276,00 1.260.276,00 1.260.276,00 1.260.276,00 1.260.276,00 1.260.276,00 1.260.276,00 1.260.276,00 1.260.276,00 1.260.276,00 1.260.276,00 1.260.276,00 1.260.276,00 1.260.276,00

IPC 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20%
Venta electricitat 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20%
Gas 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20%
Electricitat 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20%
Aigua 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20%

Drets de connexió
Drets de conexió - Fred (€) 80.651,46 217.396,92
Drets de conexió - Calor (€) 10.298,14 57.263,65
Prestació del servei
Fred - Terme fix (€) 19.714,71 72.855,93 74.458,76 76.096,85 77.770,98 79.481,94 81.230,54 83.017,62 84.844,00 86.710,57 88.618,21 90.567,81 92.560,30 94.596,62 96.677,75 98.804,66 100.978,36 103.199,89
Fred - Terme variable energia (€) 5.207,90 21.182,51 21.648,53 22.124,80 22.611,54 23.109,00 23.617,39 24.136,98 24.667,99 25.210,69 25.765,32 26.332,16 26.911,47 27.503,52 28.108,60 28.726,98 29.358,98 30.004,88
Fred - Terme variable volum (€) 1.744,68 7.096,30 7.252,42 7.411,97 7.575,03 7.741,68 7.912,00 8.086,06 8.263,96 8.445,76 8.631,57 8.821,47 9.015,54 9.213,88 9.416,59 9.623,75 9.835,47 10.051,85
Calor - Terme fix (€) 1.635,14 10.727,47 10.963,47 11.204,67 11.451,17 11.703,09 11.960,56 12.223,70 12.492,62 12.767,45 13.048,34 13.335,40 13.628,78 13.928,61 14.235,04 14.548,21 14.868,27 15.195,38
Calor - Terme variable (€) 5.657,36 53.825,36 55.009,51 56.219,72 57.456,56 58.720,60 60.012,45 61.332,73 62.682,05 64.061,05 65.470,40 66.910,74 68.382,78 69.887,20 71.424,72 72.996,06 74.601,98 76.243,22
Altres ingresos
Venta electricitat - companyia (€) 0,00 0,00 232.309,10 237.419,90 242.643,14 247.981,29 253.436,88 259.012,49 264.710,77 270.534,40 276.486,16 282.568,86 288.785,37 295.138,65 301.631,70 308.267,60 315.049,48 321.980,57 329.064,14

TOTAL INGRESOS (€) 0,00 124.909,40 672.657,23 406.752,59 415.701,15 424.846,57 434.193,20 443.745,45 453.507,85 463.485,02 473.681,69 484.102,69 494.752,95 505.637,51 516.761,54 528.130,29 539.749,16 551.623,64 563.759,36

COSTOS D'EXPLOTACIÓ

Consums
Gas - Terme fix (€) 760,45 777,18 794,28 811,75 829,61 847,86 866,52 885,58 905,06 924,97 945,32 966,12 987,37 1.009,10 1.031,30 1.053,99 1.077,17 1.100,87
Gas - Terme variable (€) 0,00 138.667,53 141.718,22 144.836,02 148.022,41 151.278,90 154.607,04 158.008,39 161.484,58 165.037,24 168.668,06 172.378,76 176.171,09 180.046,85 184.007,88 188.056,06 192.193,29 196.421,54
Electricitat - Terme fix (€) 6.921,60 21.775,39 22.254,45 22.744,04 23.244,41 23.755,79 24.278,42 24.812,54 25.358,42 25.916,30 26.486,46 27.069,16 27.664,69 28.273,31 28.895,32 29.531,02 30.180,70 30.844,68
Electricitat - Terme variable (€) 29.367,45 58.398,24 59.683,00 60.996,03 62.337,94 63.709,38 65.110,98 66.543,42 68.007,38 69.503,54 71.032,62 72.595,34 74.192,43 75.824,67 77.492,81 79.197,65 80.940,00 82.720,68
Electricitat - Impostos (€) 1.854,37 4.096,87 4.187,00 4.279,12 4.373,26 4.469,47 4.567,80 4.668,29 4.770,99 4.875,95 4.983,23 5.092,86 5.204,90 5.319,41 5.436,43 5.556,04 5.678,27 5.803,19
Aigua - Terme fix (€) 7.507,75 7.672,92 7.841,73 8.014,24 8.190,56 8.370,75 8.554,91 8.743,11 8.935,46 9.132,04 9.332,95 9.538,27 9.748,11 9.962,57 10.181,75 10.405,75 10.634,67 10.868,64
Aigua - Terme variable (€) 0,00 478,67 489,20 499,97 510,97 522,21 533,70 545,44 557,44 569,70 582,23 595,04 608,13 621,51 635,19 649,16 663,44 678,04
Subtotal costos consums (€) 0,00 46.411,63 231.866,81 236.967,88 242.181,17 247.509,16 252.954,36 258.519,35 264.206,78 270.019,33 275.959,75 282.030,87 288.235,55 294.576,73 301.057,42 307.680,68 314.449,66 321.367,55 328.437,64

Altres costos
Manteniments (€) 12.266,98 34.400,35 35.157,15 35.930,61 36.721,08 37.528,95 38.354,59 39.198,39 40.060,75 40.942,09 41.842,81 42.763,36 43.704,15 44.665,64 45.648,28 46.652,55 47.678,90 48.727,84
Subtotal altres costos (€) 0,00 12.266,98 34.400,35 35.157,15 35.930,61 36.721,08 37.528,95 38.354,59 39.198,39 40.060,75 40.942,09 41.842,81 42.763,36 43.704,15 44.665,64 45.648,28 46.652,55 47.678,90 48.727,84

TOTAL COSTOS EXPLOTACIÓ (€) 0,00 58.678,61 266.267,15 272.125,03 278.111,78 284.230,24 290.483,31 296.873,94 303.405,17 310.080,08 316.901,84 323.873,68 330.998,90 338.280,88 345.723,06 353.328,97 361.102,20 369.046,45 377.165,47

MARGE D'EXPLOTACIÓ (€) 0,00 66.230,79 406.390,08 134.627,56 137.589,37 140.616,33 143.709,89 146.871,51 150.102,68 153.404,94 156.779,85 160.229,01 163.754,04 167.356,63 171.038,48 174.801,33 178.646,95 182.577,19 186.593,89

COSTOS D'INVERSIÓ

Inversió física inicial
Inversió Obra civil, escomeses, acondicionament d'espais (€) 34.595,50 421.209,58
Inversió equips+ auxiliars (€) 299.700,00 534.550,05
Inversió xarxa distribució fred i calor (€) 27.897,78 103.034,44
Inversió sub-estació (€) 0,00 0,00
Subtotal inversió física inicial (€) 0,00 362.193,28 1.058.794,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inversió estructura inicial
Enginyeria (€) 18.109,66 52.939,70
Seguiment (€) 7.243,87 21.175,88
Llicències, Legalitzacions, etc (€) 7.243,87 21.175,88
Subtotal inversió estructura inicial (€) 0,00 32.597,39 95.291,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL COSTOS INVERSIÓ (€) 0,00 394.790,67 1.154.085,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBVENCIONS (€) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL COSTOS INVERSIÓ AMB SUBVENCIÓ (€) 0,00 394.790,67 1.154.085,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BENEFICI (€) 0,00 -328.559,88 -747.695,46 134.627,56 137.589,37 140.616,33 143.709,89 146.871,51 150.102,68 153.404,94 156.779,85 160.229,01 163.754,04 167.356,63 171.038,48 174.801,33 178.646,95 182.577,19 186.593,89

BENEFICI ACUMULAT (€) 0,00 -328.559,88 -1.076.255,33 -941.627,78 -804.038,41 -663.422,08 -519.712,19 -372.840,68 -222.738,00 -69.333,06 87.446,79 247.675,80 411.429,84 578.786,48 749.824,95 924.626,28 1.103.273,23 1.285.850,42 1.472.444,31

Regularització preus

Potències

INGRESOS
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10 CONCLUSIONS 

Com a conclusions a l’estudi de viabilitat realitzat per la construcció i explotació de la 

central de producció d’electricitat, fred i calor, i la seva xarxa de distribució, per cobrir 

les demandes de fred i calor dels edificis ubicats en el Complex d’equipaments del 

Mercat del Guinardó, Barcelona, destaquem: 

• El present projecte de transformació urbana, representa una oportunitat per a 

aquests tipus de centrals energètiques, ja que s’adequa perfectament al model 

conceptual a considerar per aquest tipus d’instal·lacions: 

- Marc adequat des del punt de vista d’ubicació, concentració d’usos i 

dimensió. 

- Millora de l’eficiència energètica i reducció d’emissions en entorns d’alta 

densitat de població. 

- Racionalitat econòmica, tant des de la reducció de costos energètics, com 

de manteniment i d’explotació.  

• Totes les cinc alternatives tècniques estudiades presenten marges d’explotació 

positius, fet que reforça el interès d’aquest tipus d’instal·lacions. 

• Es veu que pel tipus d’usos considerats es tracta d’unes instal·lacions amb una corba 

de demanda amb temps d’utilització baixos.  

• Al realitzar la valoració econòmica de les alternatives per als períodes de 10, 15, 20 

i 25 anys de gestió i explotació s’observa que les alternatives que presenten millors 

valors de VAN i TIR són l’alternativa 1 i l’alternativa 3. 

 

CONCLUSIONS FINALS 

Tenint en compte tots els punts comentats anteriorment es considera que l’alternativa 

més viable, tant tècnica com econòmicament és l’alternativa 1 amb un període de 

gestió i explotació de 15 anys.  

 


