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Informació general de l'assignatura

Denominació CONTROL, CERTIFICACIONS I AUDITORIES

Codi 14527

Semestre d'impartició 1r Quadrimestre

Caràcter Obligatòria

Nombre de crèdits
ECTS

6

Crèdits teòrics 3.5

Crèdits pràctics 2.5

Horari de tutoria/lloc A concertar per email amb el professor

Departament/s Informàtica i Enginyeria Industrial

Modalitat Presencial

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català

Grau/Màster Màster en Enginyeria Industrial

Distribució de crèdits Dr. Ingrid Martorell Boada (2) 
Dr. Gabriel Zsembinszki (1) 
Josep Marín Vitalla (3)

Horari de tutoria/lloc A concertar per email amb el professor

Adreça electrònica
professor/a (s/es)

imartore@diei.udl.cat 
gabrielz@diei.udl.cat 
jvmarin@diei.udl.cat

2015-16

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Dr. Ingrid Martorell Boada (PROFESSORA RESPONSABLE) 
Dr. Gabriel Zsembinszki 
Josep Marín Vitalla

Informació complementària de l'assignatura

Repassar com fer balanços de matèria i energia. Són necessaris per a fer auditories i no s'explicaran en detall en
aquesta assignatura.

Assignatura obligatòria de segon curs de MEI que presenta el següent contingut en relació al Control, certificacions
i auditories:
- Introducció, definició i normativa aplicable.
- Control d'obra.
- Certificacions: materials, maquinaria, instal·lacions.
- Certificacions energètiques d'edificis i indústries.
- Auditories: obra, instal·lacions, edificis i indústries.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Veure apartat competències

Competències

Competències específiques de la titulació 

Coneixements i capacitats per a realitzar verificació i control d’instal·lacions, processos i productes.

Objectius

Descriure la normativa i legislació vigent aplicable a la verificació i control d’instal•lacions,
processsos i productes -Introduir els passos a realitzar per un enginyer industrial en un control
d’instal•lació, procés o producte

 

Coneixements i capacitats per realitzar certificacions, auditories, verificacions, assaigs i informes.

Objectius

Descriure la normativa i legislació vigent relacionada amb certificacions, auditories i verificacions -
Introduir els passos a realitzar per un enginyer industrial en una certificació, auditoria i verificació -
Experimentar amb l’equipament per realitzar mesures durant un procés d’auditoria energètica -
Descriure les parts que ha de contenir un informe.

 

Competències transversals de la titulació

Capacitat de considerar el context socioeconòmic i també els criteris de sostenibilitat en les solucions
d'enginyeria.

Objectius

Descriure les diferencies en normativa i legislació a Europa, Espanya i Catalunya. - Emmarcar els
continguts teòrics de l’assignatura en la realitat geogràfica i econòmica de Catalunya. - Considerar
els criteris de sostenibilitat a l’hora de plantejar alternatives per millorar energèticament les
instal•lacions o processos.
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Continguts fonamentals de l'assignatura

1.- Introducció: energia i eficiència energètica
2.- Control d'obra
3.- Auditories

 

3.1.- Auditories energètiques

 

-Introducció

-Definició d'auditoria energètica

-Objectius

-Tipus d'estudi i auditories energètiques

-L'auditor i l'equip d'auditoria energètica

-Normativa i legislació

-Etapes d'una auditoria energètica

 

3.2.- Equips de mesura

 

-Introducció

-Electrotècnia

-Termotècnia

4.- Certificacions

-Introducció

-Situació a Catalunya, Espanya i Europa

4.1.-Certificacions energètiques d'edificis

-L'energia i l'edificació

-Normativa i legislació

-Certificació energètica d'edificis

-Procediment de certificació a Catalunya

-Programes informàtics: LIDER, CALENER VYP, CALENER GT

-Altres certificacions ambientals d'edificis

Eixos metodològics de l'assignatura
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Els eixos metodològics de l'assignatura es dividiran en:

1.-Sessions teòriques magistrals on el professor exposarà continguts teòrics necessaris per a l'adquisició de
coneixement i per al correcte desenvolupament de les sessions pràctiques. Els conceptes teòrics s'il·lustraran amb
exemples pràctics.

2.-Sessions pràctiques on l'alumne serà part central del procés formatiu: l'alumne treballarà en grup o
individualment.

3.-Seminaris conduïts per experts independents que vindran a la universitat a explicar les seves vivències i
donaran un complement formatiu al contingut del curs

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

El pla de desenvolupament seguirà l'estructura indicada en la secció de CONTINGUTS i s'alternaran les classes
teòriques, amb les pràctiques així com amb les sessions de treball a classe on cada grup podrà dedicar unes
hores per treballar en el projecte sobre l'auditoria energètica.

Week Day Content

1 15 SET Presentació assignatura

 17 SET Teoria control d’obra / auditories

2 22 SET Teoria auditories

 24 SET Teoria auditories

3 29 SET FESTA

 1 OCT Teoria auditories

4 6 OCT Hores a classe per treballar el projecte / Teoria auditories

 8 OCT Teoria auditories

5 13 OCT Exemple pràctic auditoria

 15 OCT Teoria auditories

6 20 OCT Teoria auditories

 22 OCT Teoria certificacions

7 27 OCT Hores a classe per treballar el projecte

 29 OCT Teoria certificacions

8 3 NOV Hores per treballar el projecte a classe

 5 NOV Visita Hospital Arnau

9 10-14 NOV PARCIALS

10 17 NOV Seminari

 19 NOV Equips ICAEN

11 24 NOV Eines certificació energètica

 26 NOV Avaluació treball auditories

12 1 DES Eines de certificació energètica

 3 DES Equips ICAEN
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13 8 DES FESTA

 10 DES Avaluació equips ICAEN

14 15 DES Exemple LIDER

 17 DES Exemple LIDER

 
20 DES A 6
GENER

NADAL

15 7 GEN Avaluació visita Hospital Arnau

16/17 12-24 GEN EXAMENS

Sistema d'avaluació

ACTIVITAT D'AVALUACIÓ 1: Treball en grup: memòria escrita auditoria energètica

–40%; Nota ≥ 4

-Avaluació per al primer parcial

–Memòria escrita

 

ACTIVITAT D'AVALUACIÓ 2: Treball en grup: presentació oral auditoria energètica

–20%; Nota ≥ 4

–Avaluació per al primer parcial

–Presentació PowerPoint i presentació oral del treball

 

ACTIVITAT D'AVALUACIÓ 3: Pràctiques a classe

–25%; Cal treure una Nota ≥ 4

–Activitat d'avaluació sobre visita a l'Hospital Arnau de Vilanova per fer la part inicial d'una auditoria energètica
(recollida de dades)

ACTIVITAT D'AVALUACIÓ 4: Prova escrita

–15%; Nota ≥ 4

–Activitats d'avaluació sobre els equips de mesura d'auditories energètiques

 

Bibliografia i recursos d'informació

Auditories energètiques
-“Procedimientos para la determinación del rendimiento energético de plantas enfriadoras
de agua y equipos autónomos de tratamiento de aire”. Colección Guías Técnicas de Ahorro
y Eficiencia Energética en Climatización, 2. Ed. IDAE, 2007. . (Versión pdf en la web del
IDAE).
-“Procedimientos de inspección periódica de eficiencia energética para calderas”.
Colección Guías Técnicas de Ahorro y Eficiencia Energética en Climatización, 5. Ed. IDAE,
2007. . (Versión pdf en la web del IDAE).
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-“Contabilización de consumos”. Colección Guías Técnicas de Ahorro y Eficiencia Energética
en Climatización, 6. Ed. IDAE, 2007. . (Versión pdf en la web del IDAE).
-“Estalvi i eficiència energètica en Edificis Públics. Guia de bones pràctiques” (Versión pdf
en la web del ICAEN)
-“Eficiencia Energética en Edificios. Certificación i Auditorias Energéticas” Ed. Parainfo
-“Ahorro y Eficiencia Energética en Instalaciones Ganaderas”. Ed. IDAE, 2005 (Versión pdf
en la web del IDAE).
-“Protocolo de Auditoría Energética de las Instalaciones de Alumbrado Público Exterior”.
Ed. IDAE, 2008 (Versión pdf en la web del IDAE).
-“Aislamiento en edificios: Guías Técnicas para la Rehabilitación de la Envolvente Térmica
de los Edificios”. Ed. IDAE, 2007. . (Versión pdf en la web del IDAE).
-“Avaluació energética d’edificis”. Edicions UPC
-Francisco Javier Rey Martínez, Eloy Velasco Gómez, "Eficiencia energética en edificios, Certificación y auditorías
energéticas", Thomson, ISBN: 84-9732-419-6

Certificacions energètiques

-IDAE
-ICAEN
-Directiva 2002/91/CE (Europa) i Directiva 2010/31/UE

–-CTE, RITE, Real Decret RD47/2007, Projecte real decret RD2012

–-Decret d’ecoeficiència RD 21/2006

–-ISO 50001
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