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Àmbit del Fòrum  

S’entén per una xarxa urbana de calor i fred, un sistema centralitzat de producció i distribució d’energia tèrmica 

(fred i/o calor) a tot un barri, districte o municipi. El seu orgien anglès prové de les sigles DH&C que equivalen 

a District Heating and Cooling.

L’energia es produeix des d’una o varies centrals i es distribueix als edificis mitjançant una estesa de canalitza-

cions que transporten aigua freda o calenta fins als punts d’intercanvi en els edificis, les subestacions. Per tant, 

substitueixen els equips convencionals que produeixen  calor i fred, com les calderes i refredadores.

Des del punt de vista dels clients, el servei que reben és el de climatització (calor per calefacció, aigua calenta 

sanitària-ACS i fred per sistemes d’aire condicionat). Cal preveure la connexió al servei en el moment de de-

finició del projecte constructiu de l’edifici. Amb posterioritat a la construcció, és possible si hi ha prevista una 

climatització centralitzada. 

Les xarxes de calor i fred ofereixen l’oportunitat d’implementar sistemes de generació d’alta eficiència, i opti-

mitzar l’aprofitament dels recursos locals (residual i renovables), que forma part del Ecoparc del Mediterrani.

Aquest és el cas de la Xarxa de calor i fred del Fòrum i entorns, on la seva font energètica principal és la calor 

residual de la planta de revalorització energètica dels residus sòlids urbans, present a la zona.
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Estalvi d’energia primària d’un 
55% i d’un 65% de consum d’aigua 
en el procés respecte a solucions 
individuals convencionals

80% menys de productes 
químics( re f r igerants, 
biocides,...)



Aquest entorn reuneix dos elements que el fan idoni per la instal·lació d’aquest sistema: 

1. La calor residual: la existència d’una font d’energia aprofitable

2. El mar: la proximitat d’una massa d’aigua per a refredar

La energia majoritària que fa funcionar la xarxa prové de la planta de revalorització energètica de residus sòlids 

urbans. Aquesta calor residual (en forma de vapor) es transmet a la central, on es transforma en calor i/o fred 

per a la seva distribució fins als punts de consum, a través de les subestacions ubicades a cada edifici.

Pràcticament tota la demanda de calor i una gran part del fred provenen d’aquest aprofitament del vapor d’ai-

gua generat en el procés d’incineració dels residus sòlids urbans a la central de TERSA. La resta del fred es 

produeix amb refredadores de màxima eficiència refrigerades amb aigua de mar, que redueixen al mínim la 

demanda energètica. El funcionament d’aquest sistema permet eliminar les torres de refredament.

La gestió de l’energia s’optimitza utilitzant un dipòsit acumulador d’aigua freda de 5.000m3.

PPPEERQQQQQUUÈÈÈÈ UUUNNN DDDHHH&&&CC AAALL FFFÒÒRRUUUMMM?? 
El Consorci del Besòs és l’òrgan regulador d’aquest àmbit de la xarxa que es correspon amb l’àmbit del Fòrum 

i PERI III. És, per tant, l’administració pública responsable de definir: L’àmbit territorial i el creixement de la xar-

xa; de controlar la relació entre l’operador i els clients, vetllant per garantir els drets dels usuaris; i, supervisar i 

aprovar les tarifes aplicables al servei.

ELLL PPAAPERRR DDEL COONNSSSOORCCCI DDELL BBEESSÒÒÒS AAA LAA GGEESTTIIÓ DDEEL DDH&CCC

C 

Convencional 

Demanda de calefacció  kWh/m2 22,11 G 

Demanda de refrigeració kWh/m2 59,17 D 

Emissions de calefacció kg CO2/m2 23,93 G 

Emissions de refrigeració kg CO2/m2 23,22 D 

Emissions d’ ACS kg CO2/m2 10,92 G 

Emissions d’ il·luminació kg CO2/m2 34,43 C 

G 22,11 kWh/m2 Demanda de calefacció  

D 59,17 kWh/m2 Demanda de refrigeració 

C 6,64 kg CO2/m2 Emissions de calefacció 

A 0,25 kg CO2/m2 Emissions de refrigeració 

A 0 kg CO2/m2 Emissions d’ ACS 

C 34,43 kg CO2/m2 Emissions d’ il·luminació 

E 

Calificació energètica d’edificis Calificació energètica d’edificis 

Quadre: Exemple de certificació energética. Edifici convencional transformat a Districlima (cas real). Font Districlima, 2013

Àmbit de la Central del Fòrum

Platja del Fòrum

Central Xarxa de
Fred i Calor

Central Recollida pneumàtica de
Residus Sòlids Urbans

Planta de Tractament mecànic-biològic

Planta de Valorització energètica

Centrals de Cicle Combinat

Parc de la Pau
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~5,5ºC 

~14ºC

~60ºC

180º (Vapor)

+7º (Respecte a la 
Tº de recaptació)

>90º (Condensats)

~90ºC

MAR

TERSA

CENTRAL
RevaloritzacióTriatge

Recollida d’escombraries

BARRI

ZONA FÒRUM
Tots els edificis disposen de 

subestacions per intercanviar la 

energia provinents de la Central

Subestació
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La temperatura inferior del mar permet millorar 

el rendiment mitjà anual de producció de fred. 

Si a l’hivern, la temperatura de l’aigua és prou 

baixa, es pot utilitzar per a refredar l’aigua de 

xarxa, sense consumir aigua a les màquines
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Beneficis ambientals i energètics 

Avantatges tecnològics

• Ús de tecnologies de major eficiència que els sistemes individuals

• Monitorització de tota la xarxa fins a l’arribada a la subestació.

• Capacitat d’integració del servei amb la trama urbana 

Us eficient de l’energia i dels recursos

• Integració amb sistemes d’aprofitament d’energia residual, revalorització energètica de residus i utilitza-

ció d’energies renovables. Menor consum d’energies fòssils.

• Per economia d’escala al centralitzar processos, estalvi energètic 

• Ús eficient dels recursos: estalvi d’aigua potable per la refrigeració (ús d’aigua del mar)

• No hi ha consum net d’aigua perquè es retorna al medi d’origen

• Estalvi energètic associat a l’existència del dipòsit d’aigua freda. 

Qualitat de l’aire, salut

• Contribució a la millora de la qualitat de l’aire i reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (CO
2
, 

NO
x
, PM

10
, CO, etc...), per la reducció de consum d’energia primària d’origen fòssil

• Eliminació del risc de producció de legionel·losi a l’edifici, perquè s’eliminen les torres de refrigeració.

• Utilització de fluids innocus per a la salut pública. 

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

LLES MMILLOORREES ENERRGGGÈTTIQUEESSS, AMBBIEENTTALS I ECCOONÒMMIQUESS DEEL DDH&&&CC RESPPECCTE AA SOOLUUCIONSS INDIVVIDDUAALS CCONNVVENCCIONALSSSS 
Beneficis per l’usuari final

Avantatges econòmics

• Reducció de les necessitats de manteniment

• Reducció de la inversió i dels costos d’explotació (energia i manteniment) respecte a la convencional o 

fins i tot a l’ús d’energies renovables

• Reducció de la potència elèctrica a contractar pels altres usos (reducció directe en el terme fix de les 

factures elèctriques)

• No cal reposar aparells de generació de fred/calor, ja que no existeixen

Avantatges tècnics

• Reducció de les necessitats de manteniment

• Elevada fiabilitat dels sistema a cada edifici per la seva simplicitat.

• Millora de la certificació energètica dels edificis (exemples d’habitatges connectats i que han assolit el 

nivell “A”), interessant amb la nova legislació d’edificacions. Edificis més sostenibles

• La subestació requereix una superficie de entre 30-60 m2, en funció de la potència a contractar. Un espai 

menor que el necessari per altres solucions de climatització centralitzada convencionals.

Avantatges de qualitat de vida/salut

• Disminució de sorolls i vibracions en els edificis connectats al sistema.

• Reducció dels riscos per a la salut per l’absència d’equips de producció tèrmica o de torres de 

refrigeració a l’edifici

• Impacte visual nul, ja que el sistema permet que no hi hagi ocupació dels terrats i ni de les façanes.

• Absència de gasos inflamables dins l’edifici.

Vista aèrea edificis del carrer Taulat
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Reducció emissions de CO2 d’un 
67% Amb aquestes reduccions es 
contribueix a la mitigació del canvi 
climàtic

Estalvi d’entre 5-35% 
depenent de la tipologia 
d’usuari i del sistema 
convencional amb el que 
es compari



AA QQUUI DÓÓNNNNAA SEEEERVVEEISSS LLAA DH&&CC??

Els usos dels edificis que actualment formen part de la xarxa són majoritàriament del sector terciari (oficines, 11 

clients; hotels, 2 clients; comercials, 3 clients; equipaments, 4 clients), encara que també hi ha alguns edificis 

residencials connectats (5 edificis amb uns 300 domicilis i locals).

Federació 
Catalana de Vela

Taller del Circ

Capitania

Sector Terciari

Sector Residencial

Pendent

Comercial Nord

Comercial 
RondaEscalinata / 

Decathlon

Ecoparc

CENTRAL 
FÒRUM

Edificis

Habitatges 
Imsol

IES
Fòrum

Càritas

Geriàtric

Hotel 
Diagonal Telefonica

Edifici Fòrum

Hotel AC

Centre de 
Convencions

Consorci de la 
Zona Franca

Oficines 
Diagonal

Edificis

Oficines

Oficines

SOC, 
AXA, ...

Oficines

Oficines

Oficines

CRAE

Regesa

Oficines

Edificis

Poliesportiu 
Barri de la Mina

  Nombre clients    31 edificis
 Potències contractades de calor (kW) 28.089
 Potències contractades de Fred (kW) 40.969
 Energia demandada de calor (MWh/a) 18.362,26
 Energia demandada de Fred (MWh/a) 28.153,40
 Consum fred en volum (m3)  3.878.957,83

LEES AAALTRREEESS XAAAARXXEESS DDHHH&&C AA LL’AMMMBB. 

Tenint en compte la situació actual de dependència energètica externa, les xarxes de climatització esdevenen 

una estratègia de reducció de la intensitat de demanda d’energia i de la dependència dels combustibles d’ori-

gen fòssil molt interessant.

És per això que els exemples de noves xarxes de climatització centralitzada es troben en ple creixement, tot i 

que requereixen d’una gran inversió inicial per posar-les en marxa. Aquest tipus d’instal·lacions poden contri-

buir de forma decisiva en l’assoliment dels objectius europeus d’eficiència energètica.

La xarxa del Fòrum va ampliar el seu àmbit de distribució amb el desenvolupament urbanístic del districte del 

22@ convertint-se en un únic sistema integrat, que dona servei tant a l’àmbit del Fòrum com al de 22@. Actual-

ment la xarxa compta amb dues centrals de generació (Fòrum i Tànger). La central de Tànger funciona com 

una central de generació puntual, amb tecnologies convencionals d’alta eficiència, i dóna suport al sistema en 

moments de gran demanda  i incrementa la fiabilitat del conjunt de la xarxa.

A Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat s’està implementant una nova xarxa de climatització que ha de donar 

servei al barri de la Marina, a l’àmbit del Consorci de la Zona Franca i la zona de la Gran via i la Fira. Actualment 

ja s’està duent a terme la valorització energètica de la biomassa procedent de les restes del manteniment dels 

Parcs i Jardins de Barcelona i en el futur es preveu aprofitar el fred residual de la regasificadora del Port de 

Barcelona.

Altres exemples, ja en funcionament: 

La Granja (Molins de Rei): la xarxa de calefacció més antiga de l’AMB, que dona servei de calor a 695 d’habi-

tatges a partir de una caldera de biomassa. 

La xarxa que dona servei al Parc de la Ciència i Tecnologia (Cerdanyola del Vallès) a partir d’un sistema de 

trigeneració amb motors de combustió.
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Zona 22@

Zona Consorci del Besòs
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Edifi ci Besòs
Carrer Olímpic, s/n planta 2
(Cantonada Plaça Francesc Micheli i Jové)
08930 Sant Adrià del Besòs
Tel. 93 462 68 68
www.consorcibesos.cat


