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 Es realitza un estudi comparatiu i modelat energètic 
de les piscines municipals cobertes de Girona (Can
Gibert del Pla i Palau).

 Es consideraran els diferents usos (“utilitats”) que es 
realitzen dins les instal·lacions.

 Com a informació inicial es parteix dels consums 
facturats per les instal·lacions en el període de 2009 
a 2013 i el nombre d’usos (“usuaris”) de les 
instal·lacions.



 Permet desagregar els consums d’aigua i gas natural 
de les instal·lacions segons els diferents usos que 
se’ls hi dóna sense necessitat de mesures de consum 
parcials.

 Es substitueixen les mesures parcials mitjançant 
simulacions amb el programa Design Builder.

 Permet visualitzar els usos finals de major consum 
dins la instal·lació.

 Creació de indicadors que permetin comparar 
ambdues instal·lacions.



 1- Estudi inicial dels consums totals de les 
instal·lacions i del nombre i tipus d’usos d’aquestes:

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2009 2010 2011 2012 2013

Consum aigua (m3)

Can Gibert

Palau

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2009 2010 2011 2012 2013

usos

Can Gibert

Palau

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2009 2010 2011 2012 2013

Consum gas natural (kWh)

Can Gibert

Palau



 2- Determinació del consum de gas natural per 
climatització en ambdues instal·lacions. Ús del 
Programa Design Builder:

- Horaris funcionament climatització
- Temperatures de consigna
- Funcionament de les instal·lacions
- Superfície i altures de les zones
- Tancaments
- Potencia il·luminació instal·lada
- Ocupació zones i horaris
- Calor latent procedent de la piscina

USOS DIFERENCIATS:

Palau:

•Piscina
•Pavelló

Can Gibert:

•Piscina
•Gimnàs



 3- Determinació dels diferents consums d’aigua dins 
les instal·lacions:

3.1- Consums destinats a la 
piscina:

• Reemplaçar aigua evaporada 
(Bernier).
•Renovació diària de l’aigua.
•Reomplerta post manteniment

3.2- Consums d’ACS:

•Calculat en base a un consum 
mig per dutxa i els usos 
d’instal·lació.
•Separant usos de piscina i de 
pavelló/gimnàs.
•21 litres a 60ºC (CTE).

3.3- Altres usos:

• Percentatge sobre el consum total 
d’aigua (15%)

V.I.  Ocupació



 4- Determinació del consum de gas natural per a 
l’escalfament d’aigua:

4.1- Escalfament i manteniment a  
temperatura de l’aigua de les piscines:

• Compensació de les pèrdues per 
evaporació.
•Compensació de la transmissió pels 
tancaments.
•Compensació de les pèrdues per 
renovació d’aigua i reomplerta piscina.

4.2- Escalfament de ACS:

• Escalfament de l’aigua destinada a 
dutxes de temperatura de xarxa a 
temperatura de servei.

4.3- Energia solar tèrmica:

• A aquest total calculat s’hi restarà 
l’energia generada per les 
instal·lacions d’energia solar 
tèrmica segons projecte.

V.I.  Ocupació



 Consums de gas natural per climatització:
Can Gibert:

Palau:



 Desagregació de consums d’aigua:

Palau



 Desagregació de consums d’aigua:

Can Gibert



 Desagregació dels consums de gas per ACS

Validació del model

Palau



 Desagregació dels consums de gas per ACS

Validació del model

Can Gibert



 Indicador 1: Consum d’aigua per ús:
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 Indicador 2: Consum de gas natural per ús:
Palau: Can Gibert:
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 Indicador 3: consum de gas natural per escalfament d’aigua 
de piscina per superfície de làmina d’aigua

 Indicador 4: Consum de gas natural per escalfament d’aigua 
de piscina per volum d’aigua
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 El mètode explicat permet desagregar els consums d’aigua i gas natural 
de forma precisa sense la necessitat de realitzar mesures parcials a 
partir de les facturacions i els usos de la d’instal·lació.

 Amb els resultats de consums desagregats s’han agrupat en indicadors.

 La piscina de Can Gibert consumeix més recursos anualment (tant aigua 
com gas natural) però un major nombre de serveis i usos ho compensen, 
fent que els indicadors per ús calculats siguin més favorables en aquesta 
instal·lació.

 El consum de gas natural més important en les dues instal·lacions es 
correspon a l’escalfament de l’aigua de les piscines i a la climatització 
del recinte de la piscina.

 Possible estalvi energètic canviant l’horari de funcionament de la 
climatitzadora de Can Gibert del Pla, tancant-la durant la nit.

 S’ha comprovat que un cop desglossat el consum per climatització, és 
possible estimar-lo de forma precisa mitjançant un model de regressió 
lineal utilitzant com a variable independent els graus dia.  



Moltes gràcies per la vostra atenció



 Dades inicials:
- Número d’usos mensuals de la instal·lació (2009-2013). (1)

- Corbes tipus (usos per hora) per a les diferents zones (piscines, pavelló, gimnàs) per un dia intersetmanal, dissabte i 
diumenge. 

- Anys compostos per 261 dies intersetmanals, 52 dissabtes i 52 diumenges.

 Procediment:
- Càlcul dels usos mitjos per als cinc anys d’estudi de les diferents zones.  (2)

- Càlcul dels dies que funciona la instal·lació (resta dels dies que està tancada). (3)

- Càlcul del percentatge d’usos que es correspon a cada tipus de dia per cada zona: (4)

• Usos setmanals (5x usos intersetmanals + usos dissabte + usos diumenge)

• Percentatge usos intersetmanal (5x usos intersetmanals / Usos setmanals)

• Percentatge usos dissabte (usos dissabte / Usos setmanals)

• Percentatge usos diumenge (usos diumenge / Usos setmanals)

- Amb resultats de (2), (3) i (4) es calculen els usos mitjos diaris per a totes les zones. (5)

- Càlcul de les corbes d’ocupació per cada tipus de dia i zona:

• Mitjançant corbes tipus es calcula la ocupació de les diferents zones en tant per u (usos per hora dividit entre usos totals diaris de les xorbes
tipus)

• Multiplicació del resultat anterior pels resultats de (5).





 Equació de Bernier (pèrdues per evaporació)

(Es fa promig entre piscina oberta i tancada)

 Pèrdua calor per evaporació d’aigua:

 Pèrdua calor per transmissió:

 Pèrdua calor per renovació d’aigua:
 Energia per escalfament ACS



 A partir dels percentatges de consum per tipus d’ús (piscina, dutxes 
pavelló/gimnàs, dutxes piscina i altres usos) i el consum d’aigua 
anual facturat (real) es calcula el recurs (aigua o gas natural) destinat 
a cada ús per cadascun dels cinc anys estudiats (multiplicar el 
percentatge pel consum total anual).

 El consum per ús es calcula dividint tots els consums assignats per 
un ús d’instal·lació (piscina o pavelló/gimnàs) entre en número 
d’usos anuals d’aquesta i se li suma la part proporcional del consum 
destinat a tots els usos.





•Secció grades:

•Càlcul del volum ocupat:
-Amplada total pavelló: 40,64 m
-Longitud total pavelló: 60,89 m
-Altura projecte: 7,2 m
-Volum recinte: 17.818,5 m3

-Amplada màxima grades: 8·0,8 = 6,4 m
-Volum grades 1: 40,64m · 12,384m2 = 503,29 m3.
-Volum grades 2: (60,89 – 2 · 6,4) m · 12,384m2 = 595,55 m3.
-Volum total grades: 2·503,29 + 2·595,55 = 2197,67 m3.
-Volum aire: 17818.5 – 2197,67 = 15.620,85 m3.
-Altura fictícia “sense grades”:


