
M7. LA DISTRIBUCIÓ DE L'ENERGIA: XARXES URBANES DE CALOR I FRED.

NOVEMBRE - DESEMBRE 2014 

Curs realitzat amb la demarcació de Girona del COAC.

DATA I LLOC DE CELEBRACIÓ

GIRONA, els dimecres 12, 19 i 26 de novembre i 3 i 10 de desembre de 2014 d'11:00

a 14:00 (durada total del curs: 15 hores)

Sala Rafael Masó de la demarcació de Girona del COAC 

Plaça de la Catedral, 8  

17004  Girona 

ORGANITZACIÓ I INFORMACIÓ

Servei d'habitatge - Diputació de Girona (c/e: apla@ddgi.cat)

Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Informació: Secretaria de l’Escola Sert (Laura)

Tel. 972 41 28 96 / c/e: esert.gir@coac.cat

A QUI VA DIRIGIT 

Arquitectes,  enginyers  i  altres  professionals  de  l’entorn  del  planejament  urbà

interessats  en l’especialització  en l’urbanisme sostenible  –  tant  des  de la  pràctica

liberal,  des  del  marc  de  l’administració  pública  com  a  prescriptor–,  que  vulguin

aprofundir el seu coneixement en la reducció de la demanda energètica i en els nous

models  de  subministrament  energètic  i  integració  d’energies  renovables  a  escala

urbana i territorial.

INSCRIPCIÓ

Per  als  treballadors  de  l'administració,  el  curs  és  gratuït  (fins  a  20 places)  i  per

formalitzar la inscripció cal  enviar un correu electrònic a apla@ddgi.cat amb: nom

complert, DNI, administració en la que treballeu i una adreça de correu electrònic.

Les places es reservaran en ordre de rebuda dels correus electrònics.

Les  inscripcions  són  gratuïtes  única  i  exclusivament  per  als  treballadors  de

l'Administració de la demarcació de Girona. Les places són limitades (com a màxim,



vint alumnes).

La resta us podeu posar en contacte amb: Secretaria de l'Escola Sert (Laura) Tel.: 972

412 896 / Adreça electrònica: esert.gir@coac.cat

OBJECTIUS

Conèixer  els  avantatges  i  el  funcionament  de  xarxes  de  calor  i  fred  així  com

paràmetres tècnics de disseny i el seu Pla de Negoci.

PROGRAMA

7.1 La xarxes urbanes de calor i fred (Àngel Andreu).

• Descripció de xarxes urbanes de calor i fred.

• Beneficis (comunitat, administració, promotors, usuaris).

• Model d’explotació (manteniment, qualitat de l’aigua, prevenció de riscos sanitaris).

• Models de contractació en xarxes de districte (públic).

7.2 Model econòmic i financer (David Serrano).

•  Finances a curt termini. Cicle de caixa i tresoreria. Estructura del Balanç. Fons de

maniobra. Ingressos i despeses. Concepte de cash flow. Costos directes i indirectes.

Costos fixos, semi fixos i variables. Compte de resultats.

• La inversió. Conceptes fonamentals. Avaluació i viabilitat de projectes inversors.

•  Elecció d’ inversions en ambient de certesa. Payback. VAN. TIR de projecte i TIR

d’accionista. Limitacions dels índexs.

• Nocions generals de les inversions en ambient de risc. Riscos. Primes de risc.

7.3 Criteris tècnics de disseny (Marcos Pérez)

• Centrals, xarxa, subestacions

• Projecte: disseny d’una xarxa

7.4 Visita de la Central de Districlima 22@ (David Serrano)

• Aprofitament d’energia residual / Fred activat tèrmicament / Condensació per aigua

de mar

7.5 Presentació i discussió del projecte (Àngel Andreu)

Direcció: Àngel Andreu, enginyer industrial

Docents: Àngel Andreu / David Serrano / Marcos Pérez


