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1. PER QUÈ AQUESTA GUIA
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Cada cop més es parla de les ciutats del futur. De ciutats que,
necessàriament, no poden ser pas com les del passat. De ciutats
de

ciutats

amb

serveis

i

sistemes

més

respectuosos amb l’ entorn, més útils pels ciutadans i que no deixin
factures energètiques o medi ambientals impagades a les
generacions futures. Conceptes com Smart City pretenen aglutinar
aquestes sensibilitats perquè, el que ja és irrenunciable és que el
Josep Vila i Bassas
President
Districima, S.A.

futur no ens permetrà pensar ni actuar com el passat.
La xarxa urbana de calor i fred de Districlima ja forma part d’ aquest
nou concepte des de fa molt anys. Tanmateix, els usuaris del
sistema són els seus destinataris finals i només el seu
reconeixement, la seva estima i la seva percepció poden ser el motor
per moure el complex engranatge de fer el nostre canvi de
paradigma energètic.
Districlima no és una empresa qualsevol. Districlima està
compromesa amb la Ciutat i amb els ciutadans per molts anys.
Districlima no és una empresa deslocalitzable ni que admeti
objectius a curt termini. Districlima ha d’ esdevenir, a força d’ anys i

d’ il·lusió, superant èpoques de bonança i èpoques de crisi, el més
gran projecte energètic de la nostra Ciutat. Un projecte fet des de
Barcelona i per a la gent de Barcelona, però també un referent
internacional i exemple d’ Smart City.
La present Guia cerca la vostra complicitat. Pretén que, des del
coneixement i amb la força que dóna l’ opinió col·lectiva, ens fem
les preguntes correctes.
Com vull que sigui la ciutat on visquin els meus fills?
Podrem seguir consumint com ho hem fet fins ara?
Quin cost real està tenint el nostre consum?
Quin cost té allò que no paguem?
Ho podem fer millor?
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La Guia que teniu a mans està concebuda per conèixer amb detall la forma
en que està climatitzat el vostre lloc de treball, habitatge o lloc de lleure o
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d’ estada. I quin interès pot tenir aquest tema, a primera vista d’ una
quotidianitat intranscendent? Doncs que, probablement, no hi ha al país
més d’ un centenar d’ edificis que puguin explicar-ho com nosaltres ho

Per què aquesta guia?

fem...
La climatització i/o aigua calenta sanitària que gaudiu està produïda i
distribuïda amb mentalitat del segle XXI, amb un sistema innovador i únic
David Serrano i Garcia
Director General
Districlima S.A.

del que no tenim gaire tradició ni referències al país. I no deixa de ser curiós

que no sigui la forma habitual de proporcionar climatització als barris i a les
ciutats, atenent al progressiu esgotament dels recursos energètics
tradicionals, al seu encariment i a l’ elevada dependència que en tenim i
que condiciona la nostra economia.
Districlima és una forma intel·ligent de produir l’ energia, aprofitant recursos
locals com l’ aigua del mar o el vapor procedent de l’ incineració d’
escombraries, una forma intel·ligent de fer-la arribar als edificis i de
permetre que aquests expressin la seva força arquitectònica sense
servituds, una forma de generar ocupació local, una forma de millorar el
medi ambient globalment i localment, de reduir riscos sanitaris i de reduir
emissions contaminants però, per damunt de tot, és una forma intel·ligent

d’ anticipar-se a un futur que, si més va, cada cop ens demana ser més
present.
Els usuaris finals del nostre servei, als qui va adreçada aquesta Guia, són
els que donen sentit a aquest projecte i els que més em preocupa que el
coneguin i el visquin com a propi. Són els actors principals del present i els
guionistes del futur. Són el motor d’ un nou paradigma energètic que ha de
superar el nostre esgotat model, amb aquestes i moltes altres
solucions...intel·ligents.
Per estimar les coses cal conèixer-les. Per aprendre coses noves, sovint
cal desaprendre’n d’ anteriors. Ni la repetició ni la visió individual han fet
mai progressar la Humanitat. Districlima és un exemple de com, agregats i
amb una visió cooperativa, sumem més, som més eficients i podem trobar
beneficis compartits.
Volem compartir amb tu aquesta visió i que ens ajudis a posar-la en valor
perquè només així, algun dia, hi haurà moltes més solucions intel·ligents.
T’ hi apuntes?

2. QUÈ ÉS UNA XARXA DE CALOR I FRED DE DISTRICTE
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2.1 Què és una xarxa de calor i fred
Una xarxa urbana de calor i fred (district heating and cooling en termes anglosaxons)

és una
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per a produir la calefacció, la refrigeració i l’aigua calenta sanitària dels edificis als que subministra
energia. Per tant, és un sistema que substitueix als equips convencionals que produeixen calor i fred
dins dels edificis, com poden ser calderes i refredadores.

1
2
4

3

1

La Central de producció d’ energia
Aquí se situen tant els equips de producció tèrmica d’alta eficiència i mínim impacte
mediambiental, com els sistemes de control i d’impulsió d’aigua calenta i freda a la xarxa de
distribució

2

La xarxa de distribució
Sistema de canonades pre-aïllades tèrmicament, per a aigua calenta i freda, que transporta
l’energia des de la Central fins als edificis.

Una calefacció domèstica de radiadors conté uns 25 litres
d’aigua, mentre que la xarxa de Districlima en conté 680.000
vegades més?
3

La subestació
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infraestructura que permet proveir d’energia tèrmica a múltiples edificis alhora. Aquesta energia s’utilitza
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Sala de reduïdes dimensions on es disposa del conjunt d’equips, situats a l’edifici del client,
amb els quals es lliura l’energia tèrmica a la instal·lació interior de l’usuari i on es fa la seva
medició.
8

4

La instal·lació interior
Conjunt d’instal·lacions, pròpies de l’edifici, per mitjà de les quals es distribueix l’energia lliurada

Què és una xarxa de calor i fred de districte?

en la subestació a les diferents estances de l’immoble.

Les xarxes de calor i fred de districte contribueixen a disminuir l’efecte
d’illa tèrmica a les ciutats?
A la ciutat de París s’estima que, si no existís la gran xarxa de distribució
de fred urbana, la temperatura de la ciutat s’incrementaria entre 1º i 2ºC
a l’estiu.

2.2 Quins són els beneficis de les xarxes de calor i fred
Beneficis per als usuaris
Absència de sorolls i vibracions en els edificis.
... als terrats i façanes no hi ha màquines que facin soroll.
Eliminació de despeses de reposició de maquinària.
...no cal reposar unes màquines que no existeixen!
Reducció de despeses de manteniment i eliminació d’avaries.
...mínimes despeses de manteniment, en no existir equips de
producció tèrmica que, per tant, tampoc es poden avariar.
Reducció de despeses de subministrament d’ energies
convencionals (gas i electricitat). Menors potències a
contractar.
... com ja no es climatitza amb gas i/o electricitat, a més dels consums evidents que
s’estalvien, ja no es necessari contractar tanta potència, amb el conseqüent estalvi en termes
fixes a la factura d’ energies convencionals.

Districlima evita que els seus clients hagin de contractar
globalment més de 20.000 kW de potència elèctrica als seus
edificis?

Eliminació de riscos (legionel·la, explosions, intoxicacions per monòxid...).
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… per l’ absència d’ equips de producció tèrmica en l’ edifici.
Garantia de subministrament energètic.
… la xarxa de calor i fred disposa de redundàncies, tant pel que fa a centrals de producció
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como pel que fa a equips de producció tèrmica en les mateixes. Si s’espatlla una màquina a
la central de producció, n’hi ha d’altres. Si una central deixa de funcionar (cosa molt i molt

Flexibilitat i adaptabilitat. Facilitat per a disposar de major potència si s’ escau.
… simplement ampliant els bescanviadors d’ energia, sense pràcticament necessitat de més
espai.
Externalització del servei de producció tèrmica i dels riscos associats (normatius, de
compromís de qualitat de servei…).
… el client no ha d’ estar pendent de conèixer i complir la normativa ni d’assolir la qualitat de
servei exigida pels usuaris, de tot això s’encarrega l’Operador del sistema.
Pertinença a un projecte de sostenibilitat i responsabilitat social, susceptible de promocionar
la pròpia imatge corporativa.

Més informació a www.redesurbanascaloryfrio.com

Què és una xarxa de calor i fred de districte?

improbable), normalment n’hi ha una altra que cobreix el subministrament als clients.
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Diferenciació de la oferta. Edificis innovadors, singulars i emblemàtics, sense restriccions a la
creativitat arquitectònica.

Què és una xarxa de calor i fred de districte?
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Edificis sostenibles i amb elevada qualificació
energètica.
… en coherència amb la creixent conscienciació del
mercat i de les Administracions Públiques…

Beneficis per a la societat i les ciutats
Reducció d’ emissions de CO2.
… tant pel menor consum d’ energies primàries d’ origen fòssil
com per evitar les pèrdues de gasos refrigerants de les solucions

CO2

convencionals que substitueix…

Lesd’emissions
de CO2
evitadesoper
Districlima l’any 2010 equivalen a
Aprofitament
energies locals
renovables
gratuïtes.

les produïdes per 5 milions de desplaçaments urbans de cotxes a la
Ciutat de Barcelona?

Més informació a www.redesurbanascaloryfrio.com
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... Procedent d'incineradores de residus sòlids urbans, free cooling o refrigeració d'equips amb
aigua marina o de riu, sovint constitueix l’ ÚNICA solució que permet fer-ho. Menor dependència
energètica de l’exterior. L'eficiència energètica constitueix el camí més intel·ligent, inexcusable
per a països dependents en matèria de fonts energètiques.
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Disminució del consum elèctric global.
... La producció centralitzada d'energia permet disposar, aprofitant economies d'escala i per la
seva inherent major eficiència, d'una capacitat de producció menor que la suma de les que
evita, tanmateix aprofitant la no simultaneïtat de la demanda.
La xarxa de Districlima de Barcelona va consumir el 2010 un 55% menys d'energia primària
que una solució convencional.
Eliminació de riscos sanitaris.
…Eliminació de torres de refredament i d’altres elements potencials focus de legionel·losi.
La xarxa de Districlima de Barcelona ha evitat la instal·lació de fins a 100 torres de refredament
a la ciutat.
Reducció del consum global d’ aigua i de productes químics.
... Eliminació de torres de refredament i d’altres equips consumidors intensius d'aigua i
d’additius químics (biocides, tractament d'aigua, etc.).
La xarxa de Districlima de Barcelona ha evitat el consum de més de 73.000 m3 d'aigua en 2009.
Creació d’ ocupació local.
... El compromís amb el territori de les xarxes de calor i fred contribueix a la dinamització
econòmica de les zones en què s'implanten.
Valorització de l’ entorn arquitectònic.
... Façanes i cobertes totalment diàfanes i lliures de maquinària, xemeneies (amb plomalls) i
instal·lacions.

3 . LA XARXA DE CALOR I FRED DE DISTRICLIMA
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Districlima permet que les escombraries domèstiques llençades avui
climatitzin l’escola del teu fill o la teva oficina l’endemà?
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3.1. Com es produeix el calor i el fred a la xarxa de Districlima
La xarxa de calor i fred de Districlima disposa actualment de dues centrals de producció, una situada a
12

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

La xarxa de calor i fred de Districlima

al districte tecnològic 22@ de Barcelona (Central Tànger), molt propera a la Plaça de les Glòries.
La Central Fòrum té les següents característiques:


La pràctica totalitat del calor i una gran part del fred es produeixen mitjançant l’aprofitament del
vapor d’aigua generat en el procés d’incineració dels residus sòlids urbans (escombraries) a la
central de TERSA. Com que aquesta font d’energia no és d’origen fòssil, no produeix CO2 i, per
tant, garanteix una molt 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. El fet d’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 conseqüent
estalvi de consum d’aigua potable i
electricitat.


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 els períodes
on l’electricitat és més econòmica per a refredar l’aigua del dipòsit.

La Central Tànger té les següents característiques:



Es tracta d’una central anomenada “de puntes”. Això és, el seu objectiu principal és funcionar
només en els moments en els que la Central Fòrum no pot produir tota la potència que
demanden els usuaris. També pot fer funcions de bombeig reversible per garantir que l’energia
arribi arreu. Essent la Central Fòrum més eficient energèticament, és la central que funciona
en continu, mentre que la Central de Tànger ho fa només unes poques hores a l’ any.

Més informació a www.redesurbanascaloryfrio.com
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A més de cobrir les puntes de demanda, la Central
Tànger incrementa la seguretat del sistema ja que,
si es produís qualsevol contingència, les dues
centrals podrien subministrar energia a diferents
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Disposa

d’una

avançat

sistema

d’emmagatzematge de gel que permet acumular una gran quantitat de fred en poc volum.
Aquest dipòsit permet que les refredadores treballin en el seu règim de màxima eficiència i es
pugui aprofitar els períodes on l’electricitat és més econòmica per a refredar l’aigua del dipòsit.



Els gasos de combustió de les calderes s’expulsen mitjançant la històrica xemeneia de la
fàbrica tèxtil de Ca l’Aranyó.

La Central Tànger condueix els gasos de la combustió de les calderes a
través d'un conducte subterrani que els expulsa per la xemeneia de maó
de 36 m de l'antiga fàbrica tèxtil de Ca l'Aranyó, edificada el 1872 per
l’industrial Claudi Arañó i Arañó a imatge de les indústries tèxtils de
Manchester?

Com que la xarxa de Districlima s’expandeix contínuament per connectar a nous usuaris, les centrals
de producció es van ampliant per satisfer les noves necessitats i es preveu la construcció de noves
centrals de producció en el futur, garantint sempre la millor eficiència energètica per a tots els usuaris
de la xarxa.

3.2. Com funciona el servei de Districlima
On es produeix l’energia?

Més informació a www.redesurbanascaloryfrio.com

La xarxa de calor i fred de Districlima

sectors de la xarxa.
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L’energia es produeix a les centrals de producció de calor i fred construïdes a tal efecte. Actualment
Districlima disposa de dues centrals de producció ubicades a extrems oposats de la xarxa per garantir
la major seguretat del sistema.

La xarxa de calor i fred de Districlima
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Com es produeix l’energia?
L’energia de Districlima es produeix, en primera instància, mitjançant l’energia procedent de la central
de valorització de residus urbans de TERSA situada al costat de la central Fòrum. Amb aquesta energia
renovable, obtinguda gràcies a la incineració de Residus Sòlids Urbans, es produeix la major part de
l’energia calorífica de Districlima i una bona part de l’energia frigorífica. A més d’aquesta font d’energia
renovable, les centrals també disposen d’equips de producció de calor i fred d’alta eficiència que
consumeixen gas i electricitat en segona instància.

La capacitat de producció de fred de
Districlima és superior a la de 10.000
equips d’aire condicionat domèstic.
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Com es distribueix l’energia?
L’energia

de

Districlima

es

distribueix
15

mitjançant aigua calenta pel servei de calor (a
uns 90ºC) i aigua freda pel servei de fred (a
uns 5,5ºC). La infraestructura disposa de dues
canonades del servei de fred (anada i retorn).

Les canonades de Districlima contenen més d’17 milions
d’aigua que circulen en un circuit tancat d’anada i retorn de
les Centrals als clients?
Com s’utilitza aquesta energia?
L’energia calorífica i frigorífica és subministrada als
edificis connectats a Districlima a través d’una
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. És el punt on l’ energia de la xarxa es
transfereix a l’ edifici.
La subestació és el lloc on Districlima “endolla” les
seves canonades i és per on entra l’energia a l’edifici.
Com s’utilitza aquesta subestació?
La subestació és propietat de client. Per tant és el client qui ha de mantenir-la en bon estat. Districlima
opera la subestació i fixa els paràmetres de control, d’acord amb el client, per tal de subministrar energia
de la forma més escaient.
Quin manteniment de la subestació ha de fer el client ?
La subestació es una instal·lació molt més simple de mantenir que les solucions convencionals que
substitueix. Requereix un mínim manteniment que cal tenir en compte per al correcte funcionament del
sistema. En general, el manteniment de la subestació correspon al client, si bé els tècnics de Districlima
estan sempre a la seva disposició per assessorar-lo en les tasques de manteniment a realitzar.
Quina seguretat hi ha en el subministrament d’energia?

Més informació a www.redesurbanascaloryfrio.com
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canonades pel servei de calor i dues
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La multiplicitat d’elements que disposa Districlima, tant en nombre de centrals de producció com en
nombre d’elements de producció d’energia a cadascuna de les centrals, fa que la seguretat de
subministrament de calor i fred sigui molt més elevada del que podria disposar individualment un edifici
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que disposés d’equips propis.
A més, les subestacions dels clients estan monitoritzades permanentment des de la Central mitjançant

La xarxa de calor i fred de Districlima

fibra òptica, de manera que a Districlima veiem en temps real què està passant a les subestacions.
D’altra banda, un modern sistema de detecció de fuites a la xarxa assegura una ràpida i eficient
intervenció en cas de danys als tubs.

3.3. Les Xarxes Urbanes de Calor i Fred i l’eficiència energètica
Climatització dels edificis i consum energètic
En funció de l’ús de cada edifici, l’energia emprada per a la calefacció, refrigeració i aigua calenta
sanitària respecte al total d’energia consumida per l’edifici varia del 47% al 71%. Per tant, és molta l’
energia utilitzada per aquests usos dins dels edificis. Conseqüentment, per a millorar l’eficiència
energètica dels edificis és vital millorar l’ eficiència energètica en la producció de calor i fred.
Oficines < 500 m2

Hotels

Restaurants < 500 m2

Poliesportius amb piscina

* Font: del Pla de Millora Energètica de Barcelona

Les energies renovables: una alternativa de futur
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Una bona forma de millorar l’eficiència energètica
dels edificis és integrar energies renovables.
Alguns exemples són l’energia solar, la biomassa
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o la geotèrmia. La implantació d’aquestes energies
acostuma a suposar una inversió elevada i alts

Les xarxes de calor i fred de districte, en canvi,
suposen per als seus usuaris la utilització
d’energies renovables sense haver d’incórrer en costos d’inversió elevats. A més es redueixen
dràsticament les despeses de manteniment, ja que la producció d’energia és encomanada a l’operador
de la xarxa. Tanmateix, totes les millores tecnològiques i avenços tècnics, que molt difícilment els
edificis implantarien amb rapidesa (en moltes ocasions perquè no els hi seria possible) sí són introduïts
a les centrals de la xarxa de climatització urbana, de manera que tots els immobles connectats se’n
beneficien.

50%

80%

35%

menys de productes
químics
Comparat amb solucions
individuals
convencionals

millora en eficiència
energètica
Comparat amb solucions
individuals
convencionals

menys d’electricitat
consumida
Comparat amb solucions
individuals
convencionals

50%
menys d’emissions
de CO2
Comparat amb solucions
individuals
convencionals

65%
menys d’aigua
consumida
Comparat amb solucions
individuals
convencionals
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costos de manteniment.

Guia de l’Usuari

Per a produir calefacció i refrigeració, les solucions
convencionals (calderes a gas o refredadores elèctriques)
requereixen d’una font d’energia com pot ser el gas o

La xarxa de calor i fred de Districlima
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l’electricitat. El gas és un combustible fòssil i, per tant, és

OBJECTIU SOCIAL:
Reconèixer en

una energia primària. L’ electricitat no és una energia

l’estalvi i l’eficiència

primària sinó un producte que s’obté a través de diferents

energètica un

fonts d’energia primària (gas natural, carbó, urani, etc. i

instrument del

també energies renovables). Per tant, tant si un edifici

creixement

consumeix gas com si consumeix electricitat, està

econòmic i benestar

consumint energies d’origen fòssil i essent responsable d’

social.

una fracció d’ emissions de CO2. Les energies renovables,
com ara les xarxes de calor i fred, són l’aposta estratègica
de futur, per què són netes, es restitueixen gratuïtament i
formen part de la solució al problema energètic a llarg termini. A més, representen el recurs energètic
autòcton més important.
Per l’ any 2020, la Unió Europea s’ ha compromès a reduir la totalitat de les seves emissions al menys
un 20% respecte els nivells de l‘ any 1990, a més de proposar una millora de l’eficiència energètica
reduint els consums d’ energia fins a un 20%.
La Central Fòrum és reconeguda com una central d’alta eficiència, compleix amb els criteris de
sostenibilitat i respecta el medi ambient. Gràcies a l’aprofitament del vapor procedent de la incineradora
de residus urbans (RSU) evita el consum d’ energies fòssils i conseqüentment evita l’emissió de CO2 a
l’atmosfera. També l’ús de l’aigua del mar permet refrigerar màquines de tipus industrial, augmentant
els rendiments, i millorar l’eficiència energètica de forma més rentable per disminuir el consum
d’energia.

Més informació a www.redesurbanascaloryfrio.com
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La xarxa de calor i fred de Districlima garanteix el mínim consum d’energies d’origen fòssil i
maximitza la utilització d’energies renovables.

3,4 vegades els
arbres de la Ciutat
de Barcelona.

Com es pot conèixer la eficiència energètica d’un edifici?

= 10.000 arbres plantats

Més informació a www.redesurbanascaloryfrio.com
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Les certificacions energètiques
Es pot obtenir una certificació energètica? Com es fa?
20

Existeixen organismes públics, com ara el
Instituto para la Diversificación y el Ahorro
Energético (IDAE) o l’Institut Català de l’Energia
(ICAEN), que donen suport i proporcionen eines

La xarxa de calor i fred de Districlima

per obtenir certificacions energètiques d’edificis.
Les certificacions energètiques d’edificis atorguen
la lletra A a l’edifici que emet menys CO2 per metre quadrat i la lletra G a l’edifici que emet més CO 2
per metre quadrat, amb una escala similar a la que estem acostumats a veure als electrodomèstics.

De què serveix una certificació energètica?
La certificació energètica de l’edifici adverteix als seus usuaris o a possibles interessats en adquirir o
llogar l’immoble, si l’edifici és o no un gran emissor de gasos contaminants. Aquesta certificació hauria
d’anar en consonància amb la quantitat d’energia que consumeix l’edifici i per tant, també indica si
caldrà consumir molta energia o no per obtenir confort en el seu interior.
És obligatori certificar energèticament els edificis?
Actualment tots els edificis que es construeixen han de tenir una mínima certificació energètica, però
existeixen diferents disposicions europees que indiquen que aquests requeriments seran cada cop més
estrictes, probablement amb gravàmens econòmics per als més contaminants. És també d’ esperar que
el propi mercat assumeixi la qualificació energètica de l’ edifici com un aspecte de transcendència
econòmica i que els usuaris exigeixin edificis eficients per estar-s’hi. Un edifici mal qualificat és car de
mantenir. En aquest sentit, les xarxes de calor i fred garanteixen als seus usuaris la millor eficiència en
la producció de calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària. Un edifici connectat s’ està avançant a
un futur que si més va, és cada cop més proper.

A part de disposar d’una font d’energia tant eficient com Districlima, els usuaris poden reduir més el
consum d’energia per contribuir encara més a la reducció d’emissions i consums d’energia primària?
Com?
Efectivament, el consum d’energies primàries no depèn exclusivament de l’eficiència en produir energia,
sinó també en la racionalització en el seu ús. En aquest sentit és molt important mantenir els termòstats
a temperatures racionals. El Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE) estableix a la
IT 3.8.2 del 27 de Novembre de 2009 que les temperatures en els recintes climatitzats no siguin inferiors
a 26ºC a l’estiu ni superiors a 21ºC a l’ hivern.

Més informació a www.redesurbanascaloryfrio.com
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3.4. Qui és qui a Districlima
Ara que ja coneixem QUÈ és Districlima i COM funciona el seu servei, és el moment de conèixer QUI
és Districlima,
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Actors
principals

Client

Usuari
Lloguer o
copropietat

Operador del Sistema
Contracte de
subministrament de
calor i fred

El Regulador:
És l’autoritat pública responsable de la regulació del servei.
En el cas de la xarxa Districlima hi ha dos reguladors públics:
a la zona de llevant el regulador és el Consorci del Besòs i a
la zona de ponent, el regulador és l’entitat 22@BCN.

Si vostè és el titular del
contracte amb Districlima,
pot
comprovar a la
primera pàgina del seu
exemplar
qui
és
el
Regulador a la seva zona.

Principals funcions:
o

definir el perímetre a l’interior del qual la xarxa es pot desenvolupar

o

controlar la bona execució dels contractes entre operador i clients

o

supervisar i aprovar les tarifes aplicables

o

vetllar per garantir els drets dels usuaris

La concessió

Més informació a www.redesurbanascaloryfrio.com
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Regulador

Guia de l’Usuari

La xarxa de distribució de calor i fred de Districlima està regulada per dues concessions, definides
geogràficament al següent plànol.

La xarxa de calor i fred de Districlima
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La zona denominada Besòs està regulada per el Consorci del Besòs, entitat pública constituïda per
l’Ajuntament de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. La zona denominada Poblenou està
regulada per la societat 22@barcelona, empresa pública municipal de l’Ajuntament de Barcelona.
Tractant-se d’ unes infraestructures que requereixen unes elevades inversions per part de l’ Operador
del sistema, les concessions estableixen una llarga durada d’explotació del servei, que permet a
Districlima rendibilitzar les inversions realitzades. Una vegada exhaurit aquest període, la
infraestructura serà retornada a les Administracions competents qui les podran sotmetre a nova licitació
pública o explotar-les directament. En qualsevol cas, es tracta d’ infraestructures energètiques d’ alta
eficiència de la Ciutat i per a la Ciutat.

L’ Operador del Sistema:

Més informació a www.redesurbanascaloryfrio.com
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És la societat designada pel regulador per explotar el servei. És també l’anomenat subministrador. En
el cas de la xarxa de calor i fred de Barcelona i Sant Adrià de Besòs, l’operador / subministrador és la
societat Districlima S.A.
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Principals obligacions:
Prestar el servei en els termes establerts al contracte, sempre que ho permetin les possibilitats
tècniques i econòmiques dels sistema i sempre sota les condicions tarifàries vigents aprovades
pel regulador (22@/Consorci del Besòs).
o

Mantenir la disponibilitat i regularitat del subministrament de l’energia subministrada (calor i
fred) durant tot l’any. El subministrador està autoritzat a interrompre el servei en supòsits molt
taxats (normalment per qüestions tècniques).

o

Mantenir i conservar la xarxa i les instal·lacions necessàries per al compliment del servei.

o

Realitzar la facturació, basant-se en les lectures periòdiques del comptador i conforme als preus
vigents aprovats.

o

Quan, per motius d’ordre tècnic, la distribució de l’energia hagi de ser interrompuda, la data i
hora de la interrupció haurà de ser notificada pel subministrador, sempre que sigui possible,
amb un preavís de 24 hores, amb l’objecte d’evitar al màxim les molèsties que es puguin derivar
per als seus clients.

o

Contestar totes les consultes formulades pels clients per escrit en un termini màxim d ‘un mes.

Aquest llistat d’obligacions és un extracte de les
condicions generals de contractació amb Districlima.
Les pot consultar al seu contracte i si té qualsevol
pregunta: Truqui’ns!
En
cas
de
discrepància,
aquestes
condicions
contractuals tenen prevalença sobre les mencions a la
present Guia.

Més informació a www.redesurbanascaloryfrio.com
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Els accionistes de Districlima

La xarxa de calor i fred de Districlima
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Engie: Líder europeu de serveis multi tècnics que ofereix als seus clients
solucions globals que van des de la concepció, realització i el manteniment
d’instal·lacions, fins a la gestió energètica i de les utilities. Aporta la seva
experiència en projectes similars a altres ciutats europees com Paris i Lisboa.
Tersa: Empresa pública especialitzada a seleccionar, tractar, controlar,
gestionar i valoritzar els residus sòlids urbans. És el principal proveïdor
d’energia de la Central Fòrum.
Agbar: El Grup Agbar és la capçalera d’un gran holding que opera a àmbits
relacionats amb els serveis a la col·lectivitat: cicle integral de l’aigua i salut,
entre d’altres. Contribueix amb el seu ampli coneixement de la gestió de l’aigua.
IDAE: Entitat Pública Empresarial que porta a terme, entre d’altres, accions de
difusió, assessorament tècnic, desenvolupament de projectes d’innovació
tecnològica i caràcter replicable.
ICAEN (a través d’Eficiència Energètica): L’ Institut Català d’Energia té com a
objectius sensibilitzar a la societat sobre la necessitat d’utilitzar de forma
racional i eficient l’energia, la implantació progressiva de les energies
renovables i l’assoliment d’un sistema energètic més competitiu i sostenible.

El màxim accionista de Districlima
(Cofely España S.A.U., del Grup
GDF SUEZ) explota més de 150
xarxes de Calor i fred de Districte
a Europa?
Més informació a www.redesurbanascaloryfrio.com
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El client:
Persona física o jurídica que ha contractat el servei de Districlima mitjançant la signatura d’un contracte.
El client pot treballar o viure a l’edifici per al que s’ha signat el contracte i, en aquest cas, a més de
client, és també usuari del sistema.
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El Client està en contacte amb Districlima abans de signar el contracte per a pactar les condicions
particulars (potències a contractar, data de posada en servei...). Un cop en servei l’edifici, el Client té

Principals drets del client:
o

Consultar totes les quantitats derivades de la prestació del servei i del funcionament del
subministrament.

o

Disposar de la potència contractada per a satisfer les seves necessitats de climatització,
calefacció i aigua calenta sanitària.

o

Que li siguin facturats els consums i altres conceptes d’acord als preus vigents i aprovats.

o

Formular les reclamacions que cregui oportunes d’acord al procediment establert al contracte

o

Obtenir del Regulador un certificat acreditatiu de les condicions tarifàries màximes vigents
aplicables al seu edifici i de les condicions tècniques de subministrament a les que s’ha
compromès el Subministrador, específicament les temperatures d’entrada a la subestació.

o

En cas de subministrament deficient el client tindrà dret a una indemnització segons el que
estipula el contracte.

Obligacions i responsabilitats del client en relació a les seves instal·lacions:
El client ha de:
o

Utilitzar l’energia tèrmica i frigorífica subministrada, en la forma i per als usos establerts al
contracte.

o

Abstenir-se de manipular les instal·lacions del Subministrador, la subestació i els instruments
de medició, respectant els precintes.

o

Abstenir-se d’establir o permetre derivacions a la seva instal·lació per als subministrament a
altres locals o vivendes no consignats al contracte.

o

Adoptar les mesures necessàries per a mantenir les seves instal·lacions interiors en un bon
estat de conservació.

o

Permetre l’accés a les instal·lacions primàries i a les subestacions al personal de l’empresa
subministradora, degudament autoritzat i acreditat, per revisar i comprovar instal·lacions i
realitzar intervencions només a les instal·lacions primàries.

o

Corregir les anomalies denunciades pel Subministrador, sempre i quan aquestes repercuteixin
a la xarxa.

Més informació a www.redesurbanascaloryfrio.com
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interlocució amb Districlima per una banda i, a més, també amb els usuaris del sistema per l’altra.

Guia de l’Usuari

o

Comunicar al Subministrador qualsevol modificació a la instal·lació interior.

o

Disposar dels medis adequats per que, en cas de fuita a les instal·lacions dintre de l’edifici del
client, l’aigua s’evacuï a l’exterior per a evitar danys a l’edifici i als equips situats a l’interior.
En cas de fuita d’aigua dintre de la instal·lació del client, el Subministrador quedarà exonerat
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de tota responsabilitat al respecte davant del client i tercers.
o

Assumir la responsabilitat de qualsevol dany provocat a les instal·lacions del Subministrador,

La xarxa de calor i fred de Districlima

per defecte o mala utilització de les instal·lacions del client

Aquest llistat de drets i obligacions és un extracte de
les condicions generals de contractació amb Districlima.
Les pot consultar al seu contracte i si té qualsevol
pregunta: Truqui’ns!
En
cas
de
discrepància,
aquestes
condicions
contractuals tenen prevalença sobre les mencions a la
present Guia.

L’Usuari:
Els Usuaris són els beneficiaris del servei, les persones que viuen o treballen en els edificis que estan
connectats a la xarxa de Districlima. L’Usuari pot ser alhora client de Districlima, perquè hi té un
contracte signat. Però sovint, els usuaris d’una xarxa de calor i fred no tenen contacte directe amb el
Subministrador, ja que el contracte de subministrament de l’immoble està signat amb el gestor de
l’edifici o la propietat del mateix, i per tant no hi ha en aquest cas cap relació contractual entre el
Subministrador i l’usuari. Per aquest motiu un usuari no client, en cas que tingui dubtes sobre si el
sistema està funcionant correctament, vulgui ampliar la superfície a climatitzar... o qualsevol altre tema
relacionat amb la climatització de la seva oficina o vivenda, ho haurà de traslladar al seu llogater o
gestor de l’edifici.

Més informació a www.redesurbanascaloryfrio.com
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4. ATENCIÓ AL CLIENT

Comencem un nou camí junts, estem segurs que gaudireu del viatge, que estarà ple de satisfaccions,
però també hi hauran preguntes, dubtes... tranquils, estarem al vostre costat. Truqueu-nos sempre que
ho necessiteu, posarem tots els mitjans per a ajudar-vos.

Si tinc una consulta sobre la meva factura, com contacto amb Districlima?

93 363 86 85

administracion@districlima.es

(DLL-DJ 8-13:30 i 15:00-18:00; DV 8-14:30 )

93 439 95 52

Si tinc una consulta sobre la qualitat del servei, a qui he de dirigir-me?
.

24
hrs

93 462 04 42

servicio@districlima.es

93 462 62 66

Si vols estar informat de totes les novetats relatives a Districlima subscriu-te a la nostra Newsletter. Ho
pots fer a la nostra pàgina web:

www.redesurbanascaloryfrio.com

Benvinguts a Districlima, la climatització del futur, ara.
Més informació a www.redesurbanascaloryfrio.com
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www.redesurbanascaloryfrio.com
www.districlima.com
Altres projectes del Grup de GDF–SUEZ:
www.climaespaco.pt
www.climespace.fr
www.cpcu.fr

Associacions:
www.euroheat.org
www.adhac.es
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