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1. INTRODUCCIÓ I METODOLOGIA DE L’AUDITORIA 

1.1. PRESENTACIÓ 

 

No va ser fins a la darrera meitat del segle XIX quan la societat va començar a 

utilitzar l’electricitat a gran escala en les seves factories, i no va ser fins aleshores que 

l’home utilitzà la màquina de vapor i el motor d’explosió. En certa manera, l’ús que fem de 

l’energia en el segle XX és excepcional en la història de la nostra espècie. 

En els darrers anys s’ha incrementat el consum d’energia per càpita a tot el món gairebé 

deu vegades, mentre que la població s’ha multiplicat per sis, i des dels anys seixanta del 

segle passat el consum d’energia al món s’ha triplicat. Aquest creixent i aparentment 

impetrable augment de la demanda d’energia és satisfeta amb l’explotació dels recursos 

fòssils del planeta, ja que gairebé el 70 % de l’energia consumida per l’ésser humà prové 

del carbó, el gas natural o el petroli. L'altre gran percentatge se l'emporta l’energia 

nuclear i renovables. Mai no s’havien explotat els recursos naturals a un ritme tan intensiu 

i extensiu com ara. 

La constatació d’aquest fenomen històric ha fet néixer els temors sobre l’esgotament 

dels recursos naturals i el món científic ha alertat sobre algunes de les conseqüències de 

les actuacions de l’ésser humà sobre el medi ambient, moltes relacionades directament 

amb el desmesurat consum d’energia de la nostra societat moderna. 

Cada vegada més la gent està més conscienciada que l’energia és un be que cal 

utilitzar adequadament per no hipotecar el futur energètic mundial. Els combustibles 

fòssils tenen una durada limitada i cada vegada el cost és més alt. Per això és necessari 

buscar energies alternatives per poder donar continuïtat al món del ben estar. 

Tan important és trobar energies alternatives com fer un ús intel·ligent de les 

mateixes. 

1.2. ABAST DEL PROJECTE 

 

El projecte té per objectiu estudiar el comportament energètic de l’edifici A de l’Escola 

Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú, tot i que la metodologia general 

que se segueix en l’anàlisi de l’edifici es pot aplicar a d’altres. De la mateixa manera, 

algunes de les conclusions que se n’extreguin poden ser aplicades en determinats casos 

a d’altres edificis que es trobin en condicions similars a les d’estudi, bé sigui perquè l’ús 
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de l’edifici és el mateix, la tipologia és similar o comparteixen alguna deficiència en els 

equips o en alguna altra característica estructural, entre d’altres casos.  

Per a cada edifici que s’estudiï, però, caldrà detectar les singularitats que presenta 

per poder entendre cadascuna de les solucions que s’han adoptat en la seva construcció, 

així com poder aplicar en cada cas els criteris que, tant des del punt de vista tècnic com 

econòmic, siguin més adients de cara a millorar-ne l’eficiència energètica.  

L’estudi energètic que es du a terme en el projecte es limita a la fase preliminar de 

l’auditoria energètica. Comprèn l’anàlisi del consum i cost de l’energia, la descripció i 

anàlisi dels sistemes consumidors d’energia i les recomanacions per a la millora del 

comportament energètic de l’edifici. En l’estudi no s’inclou la fase corresponent a la 

implementació de les mesures després de presentar l’auditoria ni la fase de mesura i 

verificació dels estalvis previstos. Aquestes fases comportarien un treball que excedeix 

els objectius que es plantegen en el present projecte. 

1.3. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL CAMPUS 

 

El campus de la Universitat Politècnica de Catalunya de Vilanova i la Geltrú, està 

situat dins el nucli urbà de Vilanova i la Geltrú, capital del Garraf, Barcelona. Està format 

per sis edificis. 

L’edifici Principal o edifici A, que és en el qual he fet l’estudi, el descriuré més 

endavant en l’Apartat 1.2.1. 

L'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) va 

néixer l'any 1901 com a Escola d'Arts i Oficis. L'EPSEVG imparteix estudis en l'àmbit de 

l'enginyeria, amb una constant renovació i modernització dels seus estudis. En aquest 

sentit, va ser la pionera a Catalunya en la implantació dels estudis d'Enginyeria Tècnica 

de Telecomunicacions i actualment en el curs 2010/11, entre d'altres, s'imparteix el Grau 

en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte, és la primera i 

l'única escola de la UPC que imparteix aquests estudis. Té una forta implicació en l'entorn 

industrial que permet oferir unes pràctiques en empreses i una voluntat internacional que 

es materialitza amb un gran nombre creixent de beques d'Erasmus i European Projecte 

Semester. 
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Figura 1.1: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG). 

 

El Centre Tecnològic que és un centre pluridisciplinar de recerca aplicada i de serveis 

a les empreses que aglutina les activitats de recerca, desenvolupament i innovació. 

Estableix la unió entre les Empreses, les Institucions, la Administració pública i la 

Universitat. Potencia les relacions entre totes elles, amb l’objectiu de incrementar les 

oportunitats de col·laboració en projectes de I+D i serveis tecnològics. 

L'any 1996 es va inaugurar l'edifici B, conegut com Aulari o edifici nou. Aquest edifici 

de nova construcció disposa d'aules més actuals exclusivament construïdes per donar 

classes. No trobarem laboratoris en aquest edifici. 

 

Figura 1.2:  Centre Tecnològic i Aulari. 
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La Biblioteca i la Residencia estan considerades com un sol bloc. L'escola té la 

biblioteca més gran de la ciutat (1.540 m2), formant part de la xarxa de biblioteques del 

Servei de Biblioteques i Documentació de la Universitat Politècnica de Catalunya. Una 

gran residència universitària, inaugurada el mes de setembre de 2000, altres serveis 

(l'òptica universitària, botiga d'informàtica, etc.). Integrats en un gran campus. 

 

 

Figura 1.3 : Biblioteca i Residència. 

 

Des del 2005, el Centre Tecnològic de Vilanova i la Geltrú (CTVG) s'ha ampliat amb 

un espai de 1.310 m2 a l'Edifici Neàpolis per donar espai a la creixent activitat de recerca 

i transferència de la tecnologia en els diferents camps de l'Enginyeria. 

 

 

Figura 1.4 : Centre Tecnològic de Vilanova i la Geltrú (CTVG). 
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1.3.1. Descripció general de l’escola 

1.3.1.1. Situació 

 

Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú forma part de la 

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). La direcció és Avinguda Victor Balaguer nº1, 

amb codi postal 08800. 

Abarca tota una illa rodejada pels carrers Rambla Josep Tomás i Ventosa, Plaça Eduard 

Maristany i Avinguda del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú. Es troba al costat de l’Estació 

de Ferrocarrils de la Renfe cosa que facilita la mobilitat dels estudiants.  

Per a més detall consulta el plànol de Situacó de l’Annex A.5. 

1.3.1.1. Història 

 

L’edifici ha tingut moltes remodelacions i transformacions al llarg de la història. El 

primer edifici va ser el VG1 construït l’any 1900. Més endavant requerit per a les 

necessitats es va inicia una primera ampliació l’any 1957 que es deia VG3 fins l’any 

passat. Aquestes es van acabar el 1959. El nou edifici, tot i que està enganxat al primer, 

té unes característiques diferents. La més significativa és la construcció d’una planta més. 

La segona ampliació i última de l’edifici principal es va realitzar entre els anys 1977-1978. 

La nova ampliació es va dir VG2. Aquest curs es van canviar les nomenclatures de les 

aules i les diferents construccions van passar a considerar-se un sol edifici, l’Edifici A. 

Les diferents construccions es poden veure en la Figura 1.5. 
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 Figura 1.5: Campus de Vilanova i la Geltrú. 

 

1.3.1.2. Fitxa tècnica 

 

 TIPUS D’APLICACIÓ: Universitat 

 TITULARITAT: Pública 

 ENTITAT GESTORA: Universitat Politècnica de Catalunya 

 ANY DE POSADA EN MARXA: 1901 

 RÈGIM DE FUNCIONAMENT 

Horari: 8:00 a 22:00 – dilluns a divendres 

 SUPERFICIE 

Nº Plantes: Soterrani, planta baixa i 3 pisos més. 

Total construïda: 9.257,19 m². 

Total climatitzada: 8.967 m². 

 PUNTS D’UTILITZACIÓ D’ENERGIA 

Despatxos, oficines, laboratoris, lavabos, vestuaris, aules, tallers, sales 

d’estudi, Bar-Menjador. 
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 TIPUS D’ENERGIA CONSUMIDA I COMBUSTIBLE 

CAL (calefacció)  -  Gas natural 

ACS (aigua calenta sanitària) -  Electricitat 

REF (refrigeració) – Electricitat 

 

1.3.1.3. Descripció de les façanes 

 

L’orientació de la façana principal és sud-oest, mentre que la façana posterior és 

Nord-est. El grau d’obertures és aproximadament d’un 35%. L’edifici està exposat al sol 

per tots els seus costats per tant té llum natural a totes les façanes. Té un pati interior,que 

proporciona llum solar a les aules interiors. La composició de la façana no es sempre la 

mateixa i va variant. 

La façana principal és paral·lela a l’Avinguda Victor Balaguer. La façana la podem 

descriure en dos parts diferents, a l’esquerra de la planta baixa hi ha uns grans finestrals, 

que donen una gran lluminositat al vestíbul. Tota la llargada del vitrall està protegit 

passivament contra la radiació solar amb un balcó que es troba a la primera planta. Dos 

d’aquets finestrals incorporen dos tendals per poder protegir més la gran radiació solar 

que reben aquests vidres. La primera i segona planta estan formades per unes grans 

finestres d’alumini amb trencament de pont tèrmic i persianes exteriors. La part dreta de 

la façana principal és una construcció d’obra vista. Les finestres, la majoria d’alumini amb 

trencament del pont tèrmic, van del terra al sostre. A la planta baixa les finestres estan 

sense cap tipus de protecció solar. A la primera i segona planta (on n’hi ha) aquestes 

tenen unes persianes de làmines orientables de fusta que eviten la radiació solar directa. 

També és d’important consideració que al llarg del carrer hi ha plataners, que a l’estiu fan 

ombra a l’edifici. 
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Figura 1.6 i 1.7. Façana principal. 

 

La façana Sud-est de l’edifici està tocant a un parc públic (Plaça d’Eduard Maristany) 

on hi ha arbres que també fan ombra a part de l’edifici. Aquesta façana és igual a la 

última part de façana descrita, amb la diferència que aquesta només té dues plantes, i a 

la planta baixa la majoria de la fusteria és de ferro ja que encara no s’han renovat. Els 

tancaments de ferro estan a la part dels laboratoris.  

 

 

Figura 1.8. Façana Sud-est. 

 

La façana Nord-est va paral·lelament a l’Avinguda del Ferrocarril. Són dues plantes 

(baixa i primera), que presenten dos tipus de tancaments, unes finestres petites i 

allargades de ferro, i els altres són finestres d’alumini molt amplies que van de pilar a 

pilar. En aquesta façana podríem dir que la seva obertura quasi bé arriba al 50%. 



Millora de l’eficiència energètica de l’edifici “A” de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la 
Geltrú 

 

 

Pere Piñas Aymamí                                                    E.P.S.E.V.G. (U.P.C.)                                        - 9 -                     

 

Figura 1.9. Façana Posterior. 

 

La façana Nord-oest és la que dóna a la Rambla de Josep Tomàs Ventosa, la més 

transitada tant de cotxes com de vianants. Per aquest motiu és on està situat el cartell 

“Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú”. Dividirem la façana en 

dos parts. La part de dues plantes amb unes finestres amplies d’alumini i sense protecció 

contra el sol. I la part de tres plantes, on a la planta baixa té un gran finestral que dóna 

llum a una part del bar-menjador. Les escales que toquen a aquesta façana tenen una 

construcció amb manons de vidre. 

 

 

Figura 1.10 i 1.11. Façana Nord-oest. 
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1.3.1.4. Distribució de l’edifici. 

 

La següent taula mostra la superfície de cada planta de l’edifici i les alçades.  

Taula 1.1 : Superfícies y altures de les plantes de l’edifici i el seu total. 

 Superfície Alçada sostre 

Soterrani 241,3 m
2
 3,5 m 

Planta 0 3833,3 m
2
 4,0 m 

Planta 1 3919,8 m
2
 4,0 m 

Planta 2 992,8 m
2
 3,5 m 

Planta 3 195,4m
2
 3,5 m 

Superfície i alçada Total edifici  9257,2 m
2
 15 m 

 

USOS I CARACTERÍSTIQUES PER PLANTA : 

 

 Soterrani : Sala de calderes, Sala de calefacció , Sala de comptadors, Sala 

quadre elèctric, Arxiu, magatzem, Sala telecomunicacions. 

 

 Planta Baixa : Vestíbul principal, Univers, Consergeria, Secretaria acadèmica, 

Administració, Secretaria, Direcció, Sots direcció, Sala de reunions (2), Vestuari 

(2), Lavabo (6), Sala d’actes, Enginycat, Bar-Menjador, Jardí, Laboratori de 

química (3), Despatxos (8), Taller de Manteniment, Laboratori d’assaigs de 

materials (5), Laboratori de mecànica, Laboratori robòtica, Laboratori de 

tractaments tèrmics, Laboratori de mecànica de fluids i motors tèrmics, Laboratori 

regulació automàtica, Laboratori d’Anàlisis de Materials de Patrimoni Cultural 

(AMPC), Grup d’Accionaments Elèctrics amb Comunicació Electrònica (GAECE), 

Laboratori de disseny de producte, Laboratori de maquetes i prototips, Laboratori 

mesures elèctriques, Laboratori motors elèctrics, Centre de transformació i 

escomesa elèctrica, Magatzems(6), Vestuaris(2) i Lavabos(6). 

 

 Primera Planta : Despatxos de diferents departaments (73), Laboratori de 

sensors i control de processos (2), Laboratori d’alta freqüència i tecnologia de 

comunicació digital, Laboratori de tecnologies de la informació, Laboratori de 

disseny de sistemes interactius, Laboratori de departament d’electrònica, 
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Laboratori del departament de TSC, Laboratori sistemes digitals, Laboratori 

electrònic, Laboratori circuits, Laboratori de projectes, Aula d’estudi, Magatzems, 

Lavabos (4), Aula màster, Aules d’informàtica (6), Sala servidor. 

 

 Segona Planta : Aula (9), Laboratori electrònica de potència, Sala de juntes, 

Despatxos (4) 

 

 Tercera Planta : Sala antenes, Associació d’alumnes, Despatx departament 723 

(3), Sala polivalent, Magatzem sala polivalent.  

  

La distribució de les diferents sales es pot veure en els Plànols de distribució de 

l’edifici A en l’ Annex A.5. 

L'edifici A consta de quatre plantes i està dividit en 229 recintes diferents. Els recintes 

s'han agrupat per tipologia d’ús. Els conjunts de recintes engloben tots aquells locals que 

es defineixen en unes mateixes condicions interiors per al càlcul de les càrregues 

tèrmiques o necessitats llumíniques. A la següent taula es resumeixen els tipus de 

conjunts de recintes i la superfície ocupada per cada un d'ells. En l’Annex A.1 es pot 

veure a quin conjunt pertany cada sala. 

La següent Taula 1.2 mostra un conjunt de recintes agrupats per la seva 

semblança d’utilització. En el Annex A.1 estan totes les sala amb el color de cada recinte. 
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Taula 1.2. Agrupació dels recintes segons la tipologia d’ús 

Recinte Nº Aules Superfície m² 

Laboratoris 36 2073.88 

Aules informàtiques 6 299.02 

Despatxos 92 2191.2 

Sales de reunions 14 316.21 

Magatzems 18 374.03 

Passadissos 17 1515.85 

Sala instal·lacions 12 152.54 

Lavabos i vestuaris 13 191.6 

Aules 11 675.35 

Escales 4 176.36 

Bar-Menjador 2 439.27 

Vestíbul principal 1 448.61 

Sala actes 1 216.56 

Sala de juntes 1 101.57 

Sala polivalent 1 85.14 

Total 229 9257.19 
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2. DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 

2.1. ENVOLTANT DE L’EDIFICI 

2.1.1. Tancaments verticals 

 

Els tancaments exteriors de l'edifici es divideixen en dos grans grups que es 

representen en la Figura 2.1. 

 

 

Figura 2.1. Representació dels tancaments exteriors. 

 

Tancament exterior de 45 cm: 

Els tancaments exteriors de 45 cm de gruix, són els primaris amb què es van 

construir l'edifici VG1, i posteriorment l'edifici VG3. El tancament està format per una 

paret formada per diferents capes: maó buit de 15 cm, cambra d'aire de 10cm, maó buit 

de 7cm, cambra d'aire de 5cm, maó de 7 cm i finalment una capa de guix de 1,3 cm . En 

la següent taula es detallen els components d'aquest tancament. Aquest tancament 

constitueix el mur exterior de la planta 0 i planta 1 corresponent a l'esquema anteriorment 

presentat. 
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Figura 2.2. Gràfic de composició del mur exterior de 45 cm de espessor. 

 

Taula 2.1. Característiques dels materials del tancament exterior de 45 cm d’espessor 

Material 
Espessor de 

la capa (cm) 

Massa 

superficial 

2m
Kg  

Conductivitat 

Tèrmica 

Cm
W

º
 

Calor específic 

KKg
J

*
 

1.Maó exterior 11cm 11 96,3 0,49 920 

2.Cambra d’aire 10 cm 10 100 0,5 1000 

3.Maó exterior  7cm 7 63,3 0,49 920 

4.Cambra d’aire 5 cm 5 100 0,5 1000 

5.Maó exterior  7cm 7 63,3 0,49 920 

6.Placa de guix 1,3 cm 1,3 10,4 0,43 1000 

 

Per al càlcul del coeficient de transmissió de calor per al tancament exterior (KC) 

s'han de tenir en compte les característiques externes al tancament. Es tracta d'un 

tancament de capes formades per materials homogenis amb una conductivitat tèrmica k, 

un gruix e i coeficients de transmissió superficial de hi i he, amb aquests paràmetres es 

calcula el coeficient de transmissió aire-aire del tancament KC. 

Pels paràmetres de tancament vertical i sentit del flux de calor horitzontal s'obté el valor: 
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Aquest valor es substituirà en la fórmula del KC. 

 

 

  
    

 

 
   

 

  
  

 

  
  

[2.1] 

Substituint els valors de cada un dels materials que conformen el tancament s'obté: 

 

 

  
   

    

    
 
    

   
 
    

    
  

    

   
 
    

    
 
     

    
       

 

Finalment, substituint valors s'obté el coeficient de transmissió de calor del tancament 

exterior de 45 cm de gruix: 

 

              

 

Tancament exterior de 30 cm. 

L'altre tancament exterior també és una paret formada per capes: maó buit de 11 cm, 

cambra d'aire de 10 cm, maó buit de 7 cm i placa de guix de 1,3 cm. 

A continuació es detallen les dades del tancament, marcat en l'anterior esquema. 
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Figura 2.2. Gràfic de composició del mur exterior de 30 cm d’espessor. 

 

Taula 2.2. Característiques dels materials del tancament exterior de 30 cm d’espessor 

 

 Per al càlcul del coeficient de transmissió de calor KC del tancament de 30 cm, es 

tindran en compte els mateixos paràmetres de càlcul que el tancament presentat 

anteriorment. Es procedeix de manera directa a la substitució de valors: 

 

 

  
  

    

    
  

    

   
 
    

    
       

    
       

 

El resultat del KC per aquest tancament és: 

 

              

 

Material 
Espessor de la 

capa (cm) 

Massa superficial 

2m
Kg  

Conductivitat 

Tèrmica 

Cm
W

º
 

Calor específic 

KKg
J

*
 

1.Maó exterior 11cm 11 122,5 0,49 920 

2.Cambra d’ aire 10 cm 10 100 0,5 1000 

3.Maó exterior 7cm 7 63,3 0,49 920 

4.Placa de guix 1,3 cm 1,3 10,4 0,43 1000 
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2.1.2. Tancaments horitzontals 

 

La coberta de l'edifici també es divideix en dos blocs, igual que els tancaments. 

En el següent esquema es representa la distinció de les cobertes de l'edifici des de la 

vista en planta d'aquest. 

 

 

Figura 2.4. Esquema de la coberta l'edifici A (on apareixen dos tipus de coberta). 

 

Coberta A  

Ocupa la superfície de 1428,9 m2 està formada per diferents capes que es 

distribueixen en acord al següent gràfic: 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5. Esquema de la composició dels materials de la coberta tipus A. 
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La coberta té una diferència de 10 cm de l'extrem superior a l'inferior. La capa 

superficial és de rajoleta català que impedeix l'acumulació d'aigua. A la segona capa 

ens situem sobre la capa de morter, seguit ve una petita capa d'aïllant de fibra de vidre de 

2 cm, formigó cel·lular que dóna forma al petit desnivell de la part inferior revoltó 

ceràmic recoberta de formigó. El coeficient de transmissió de calor de la coberta és de 

KC = 1,12 W/m2 º C. 

Coberta B 

La capa exterior és d'uralita model onduline, a la part central 

es compon d'encavallades horitzontals de rajola. Tot això muntat sobre una revoltó 

de ceràmica coberta de formigó. El coeficient de transmissió per a aquest tancament és 

de KC = 0,96 W/m2 º C. 

2.2. INSTAL·LACIONS. 

2.2.1. Elèctriques. 

 

L’Energia Elèctrica arriba a l’edifici a 11KV de tensió, és a dir a Mitja Tensió. En el 

seu interior es converteix mitjançant una estació transformadora a 230 i 400 V trifàsics. 

L’escola distribueix la electricitat per tot l’edifici en dos tensions diferents de 230 i 

400 V. Això succeeix perquè la instal·lació elèctrica de l’escola és molt antiga. Va ser 

instal·lada quan encara es consumia 125 V a la majoria d’aparells. La distribució elèctrica 

en aquell moment era trifàsica 220 V. Per aconseguir els 125 que requerien els aparells 

es punxava una fase i el neutre. Part d’aquesta instal·lació es va cremar i va ser 

substituïda per una de nova. Al poc temps la tensió elèctrica de consum va augmentar 

dels 125 V als 220 V actuals. Llavors es va aprofitar per adequar tota la instal·lació de 

l’edifici excepte aquella part que es va cremar i la instal·lació era nova. 

Es va optar per comprar una estació transformadora de dos tensions 230 i 400 V, 

per poder aprofitar aquella instal·lació. De manera que en aquell sector d’instal·lació 

actualment es distribueix a 230 V trifàsic i s’utilitzen dos fases, en lloc de fase i neutre per 

donar servei a la potencia requerida. 

Tenim diferents tipus de làmpades, fluorescents de 58 W, 54 W, 36 W i 18 W, 

làmpades de baix consum de 26 W i 13 W, dicroiques, làmpades de mercuri, leds, focus, 

llums d’emergència. 
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Els Laboratoris d’Electrònica, Sensors i Control Processos, Circuits, Sistemes 

Digitals i Projectes tenen instal·lades unes làmpades supletòries de 13 W sobre cada 

taula que donen una gran quantitat de llum en el lloc desitjat. (veure Figura 2.12.)  

Els sistemes de control sobre l’enllumenat són controls manuals, sensors de 

moviment, rellotges i cèl·lules fotoelèctriques. Els sensor de moviment estant instal·lats a 

les aules de la segona planta. Els rellotges controlen les enceses dels llums dels 

passadissos. Els llums del pati interior estan regulats per una cèl·lula fotoelèctrica i un 

rellotge. La primera filera de cada banda del vestíbul, a més de tenir un control manual, hi 

ha una fotocèl·lula que no deixa encendre-les si hi ha suficient llum exterior. 

Per veure la distribució de l’enllumenat de l’edifici anar a Planols Enllumenat de l’Annex 

A.5. 

 

     Figura 2.6. Plafons de 3 fluorescent de 36 W     Figura 2.7. Làmapdes de baix consum de 13 i 26 W 
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Figura 2.8. Dos fluorescents de 36 W.  

Figura 2.9. Downlights dels lavabos.                                            

Figura 2.10. Il·luminació d’un dels passadissos. 

   Figura 2.11. Dos fluorescents de l’aula d’informàtica. 

Figura 2.12. Llum de suport d’un dels laboratoris.  

2.2.2. Calefacció. 

 

Actualment, l'edifici A disposa d'un sistema de calefacció mitjançant caldera de gas i 

radiadors bitub de panell d'acer de la marca Roca. Un dels circuits (Despatxos) aprofita la 

instal·lació de refrigeració per fan-coils. La caldera té dos sistemes de parada una per un 

sensor en el retorn de l’aigua calenta i l’altre a través d’un rellotge. El sistema bitub de la 
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instal·lació necessita de dos circuits de canonades, un d'anada d'aigua calenta i el de 

retorn d'aigua freda. 

La sortida de l'aigua calenta es distribueix a través de quatre xarxes independents. 

Cada un dels ramals està proveït d'una bomba impulsora. La instal·lació de la caldera, els 

dipòsits acumuladors i l’escomesa de gas, se situen al soterrani de l'edifici. 

Un dels problemes més visibles de la instal·lació és que els circuits no segueixen 

una distribució coherent per plantes o per zones. Ha estat modificada o ampliada segons 

ha convingut. No hi ha la possibilitat de tancar una zona si convé. 

En el Plànols Distribucció de Calefaccó de l’Annex A.5 es detalla tot el circuit. 

 

Taula 2.3. Placa de característiques de la caldera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viessmann Rondomat 5000 

Nº Fabricació 7237920 00144 

Tipus RD091 

Potència de gas 910 KW 

Capacitat d’escalfament 

d’aigua 

524 l 

Max. pressió de treball 4,5 bar 

T. màxima de sortida 120 ºC 

Tensió nominal, Tipus de 

corrent 

AC / 220 V 

Freqüència 50 Hz 

Potència nominal 

absorbida 

Màx. 1000 W 
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Taula 2.4. Placa de característiques del cremador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Figura 2.13. Caldera i cremador.                                              Figura 2.14. Radiador. 

    

                 Figura 2.15. Bombes d’impulsió.                                         Figura 2.16. Quadre de mandos. 

CIB UNIGAS S.P.A. 

Tipus P72 Tensió 400V 3Nac  50Hz 

Model M-.PR.S.IT.A.1.80 Pressió 25-200 mbar 

Any 1997 Potència Elèc. 2,70 KW 

Matrícula 9715696 Motor Vent. 2,20 KW 

Potència 300-1650 KW Protecció IP 40 

Combustible GAS Destinació Espanya 

Cate. Cremador 12H P.I.N. 0085AR0285 
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2.2.3. Climatització. 

Per a l'època estival no hi ha cap instal·lació que abasteixi la totalitat de l'edifici de 

les condicions de confort adequades. Alguns recintes estan climatitzats individualment 

mitjançant condicionadors de finestres o consoles d’aire, tipus “split”. Algun d’aquets 

aparells són també bomba de calor. La majoria de les condensadores estan situades a la 

coberta de l'edifici.  

A la coberta també hi ha instal·lades dos refredadores que climatitzen tota la zona 

dels despatxos dels departaments de la primera planta. Els sistemes de regulació interior 

van en funció de l’aigua de retorn, no tenen regulació individual. 

Veure Plànols Aire Condicionat en l’Annex A.5. 

 

        Figura 2.17 Refredad                                      Figura 2.18. Placa de característiques refredadora                                        

Figura 2.19. Evaporador.                                                              Figura 2.20. Condensadores 
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2.2.4. Llum solar 

Pràcticament totes les sales de l’Escola tenen finestra, cosa que els hi dóna una 

gran quantitat de llum natural. A més a més l’edifici té instal·lats altres sistemes de llum 

natural, un d’ells són quatre tubs solars al passadís del departament de dibuix tècnic. 

L’altre són claraboies que il·luminen algunes sales, lavabos i passadissos. 

En el Plànols d’Enullumenat de l’Annex A.5 es pot veure on estan els punts 

d’aportació solar. 

2.3. PERFILS D’ÚS 

 

Els perfils d’ús de l’edifici és una cosa molt difícil de mesurar ja que si es volgués 

saber exactament s’hauria de posar un comptador de persones a l’entrada de l’edifici. He 

considerat dos tipus d’ocupació setmanals, laborals i caps de setmana o festius.  

Aquestes dades són aproximades i han estat facilitades pel personal intern de l’escola. 

2.3.1. Laborals: 

 

Els alumnes és el sector de persones que s’ha tenir més en compte ja que és el 

més nombrós. M’he fixat en els horaris de les classes dels alumnes i també en els 

alumnes matriculats en cada assignatura per saber-ne el nombre. He tingut en compte 

que són dades orientatives ja que no sempre tots els alumnes assisteixen a classe.  

El personal d’administració i serveis, consergeria i centre de càlcul, fan 35 hores 

setmanals. Distribuïdes en 6 del matí de 9:00 a 14:00. Les 5 hores restants les poden fer 

segons la seva conveniència per la tarda, el dia que vulguin. Aquestes horeshan estat 

repartides proporcionalment durant tota la setmana. 

Els professors és un col·lectiu que ha estat comptabilitzat quan imparteixen les 

classes però que poden disposar de l’escola quan els hi convingui. 

El Servei de neteja està format per 4 persones que entren a les 6 del matí i surten 

a les 10. De 10 a 14 entre una altra treballadora per realitzar els serveis de manteniment 

de neteja. 

El personal de seguretat és només una persona que està a l’Escola de 21:00 a 

8:00. Això fa que en tot el dia i hagi com a mínim una persona a l’escola. 
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També hem de tenir present que a l’Escola s’hi fan algun tipus d’activitats no 

acadèmiques que fan venir altres persones o conferències que es donen uns dies 

puntuals que poden fer entrar un gran nombre de persones no associades a la universitat.  

En el Annex A.2.1 es poden veure les gràfiques d’ocupació i el nombre de 

persones que hi ha entre setmana a l’edifici. 

2.3.2. Caps de setmana o festius: 

 

En aquest segon tipus de dies és només la persona de seguretat qui està a 

l’edifici, s’ha de tenir present també que l’escola fa tot tipus d’actes i aquets poden ser 

realitzats en caps de setmana o festius. Llavors tenim una punta de gent que també hem 

de considerar.  

2.3.3. Ocupació anual : 

 

El primer quadrimestre s’inicia a començament de setembre i no acabava fins a 

Nadal. Aleshores es fa una parada de 2 setmanes, l’edifici es queda gairebé sense 

activitat. A la tornada els alumnes és quan tenen els exàmens finals, que es realitzen 

entre l’edifici A i l’Aulari. Els exàmens duren pràcticament tot el més de gener.  

Veure la mostra del Calendari Acadèmic  del 2010/2011-Q1 en l’Annex A.2.2. 

Les dues primeres setmanes de febrer no hi ha alumnes a l’escola. El segon 

quadrimestre s’inicia a mitjans de febrer i acaba a finals de maig. Entre mig es fa la 

parada de Setmana Santa. Al Juny es realitzen tots els exàmens de l’escola en l’edifici A, 

ja que a l’Aulari no està ben preparat climàticament per a l’estiu i la despesa energètica 

és molt elevada.  

Veure la mostra del Calendari Acadèmic  del 2010/2011-Q2 en l’Annex A.2.3. 

Al juliol l’edifici acull cursos de formació puntuals del Campus Universitari de la 

Mediterrània. 

A l’agost l’Escola queda tancada. 
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3. DESCRIPCIÓ DELS CONSUMS ENERGÈTICS 

 

Les dades de consum han estat extretes del SIRENA (Sistema d’Informació del 

consum de Recursos Energètics i d’Aigua) de la Universitat Politècnica de Catalunya. 

La UPC té com a projecte la millora de la eficiència en el consum de recursos dels edificis 

de la UPC i de la reducció de las emissions de CO2 associades. El SIRENA és la eina 

que ens permet comparar aquets consums. 

El SIRENA és una eina informàtica on-line que integra i gestiona tota la informació 

relacionada amb el consum de recursos als edificis de la universitat, a partir de la qual 

genera automàticament, comparatives, gràfiques, indicadors de consum, d’impacte 

ambiental associat, etc.  

Més enllà de la millora en la gestió interna dels consums dels edificis, també vol 

fer visible a la comunitat universitària l’impacte ambiental associat al consum energètic i 

de recursos dels nostres edificis, realitzant així una doble funció: com a eina de gestió i 

com instrument de sensibilització i de generació de coneixement. L’origen de la 

informació sobre el consum són les dades de facturació de les companyies 

subministradores, però també en bona part dels edificis, aquestes dades provenen 

directament de més de 75 seguidors de consum on-line instal·lats en els diferents 

campus de la UPC. 

Al Campus de Vilanova i la Geltrú hi ha dos edificis monitoritzats, l’edifici A i l’Aulari. 

Això ens permet veure el consum instantani amb períodes de 15 minuts. S’està estudiant 

la possibilitat de poder incorporar la biblioteca amb aquest sistema. 

3.1. HISTÒRICS UPC 

 

Totes les Figures que es descriuenen en aquest Apartat 3  es troven en el Annex A.4. 

Les Figures 3.1 a 3.3 mostren l’evolució i distribució del consums energètics en 

KWhde la UPC. Els campus amb més elevats consums són el Nord, el Sud i Terrassa 

respectivament, ja que aquests són els tres majors campus. Concentren més del 75 % 

del consum global. La figura 3.3 ens indica que el consum de gas és aproximadament de 

entre un 25 i un 30 % del total energètic i que això no ha variat durant aquets últims anys. 

Els consums energètics del campus de Vilanova i la Geltrú respecte a la UPC són els 

segons més baixos, després del campus Nàutic, amb un 2,14 % pel que fa l’electricitat i 

un 3,1 % el gas. 
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La figura 3.1 ens indica l’evolució de l’electricitat, que ha anat pujant lleugerament any 

rere any. Ha passat de consumir 36.723.655 KWh l’any 2006 a 46.735.280 KWh el 2010. 

Una pujada de 10.011.625 KWh en 5 anys, el que significa un augment del consum 

energètic del 27.3 % respecte el 2006. 

En la figura 3.2 podem veure quin ha estat el consum de gas en els últims 5 anys, que ha 

anat pujant i baixant. L’any 2009 és el que presenta un menor consum amb 15.313.471 

KWh, mentre que contràriament el 2010 es totalment el contrari ja que va ser l’any on el 

consum de gas va ser més elevat (18.947.857 KWh). 

3.2. EDIFICI A 

3.2.1. Històric 

 

El més significatiu de la Figura 3.4 és que al 2008 hi va haver un augment del 

consum elèctric (60.000 KWh) i després s’ha mantingut. L’any 2010 el consum va tornar a 

nivells de 2007. El consum d’aquest edifici respecte el campus és de 62,95 %. 

Tal com mostra la Figura 3.5 el 2009 va ser l’any amb menys consum de gas (393.659 

KWh). L’Edifici A consumeix quasi bé la totalitat del gas de tot el campus (84,29 %), l’altra 

part és la utilitzada per l’Aulari. 

La Figura 3.6 ens deixa veure que el consum d’energia elèctrica i gas es 

pràcticament igual amb una lleugera superioritat de l’electricitat. 

3.2.2. Anuals 

 

Les figures de la 3.7 a la 3.12 ens mostren com s’ha distribuït el consum mensual 

d’electricitat durant els anys 2006 a 2010. La dada més significativa és la baixada 

considerable de consum que es dóna a l’agost. L’any 2010 s’observa que el consum 

d’electricitat en aquet mes és molt més baix que el que es produeix en el mateix període 

en anys anteriors i el setembre hi ha una pujada brusca. Això és a causa d’una errada en 

el sistema de monitorització que va tenir una parada a mig mes i va acumular els 

consums en el mes següent. El mateix va passar l’última setmana de gener. 

Els mesos de febrer i abril acostuma a haver-hi una petita baixada, i el juliol 

normalment és un dels mesos de l’any amb més consum. 

L’any 2007 la gràfica ens diu que el mes de gener no hi va haver consum i el 

febrer va ser baix, per tant no farem cas a aquestes dades. 



Millora de l’eficiència energètica de l’edifici “A” de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la 
Geltrú 

 

 

Pere Piñas Aymamí                                                    E.P.S.E.V.G. (U.P.C.)                                        - 28 -                     

El del consum de gas està comprès entre els mesos de gener a abril i de octubre 

a desembre, com podem veure de la Figura 3.13 a 3.16. Al gener habitualment hi ha un 

dels dos màxims consums, llavors aquest va disminuint fins a l’abril on hi ha una baixada 

notable del consum. El maig no hi ha consum fins a l’octubre que hi ha una petita 

remuntada. Al novembre torna a fer un fort increment i al desembre és l’altre mes de l’any 

amb més consum. El febrer del 2007 hi va haver una baixada important que fa que no 

segueixi la distribució descendent de les altres gràfiques. 

Les comparacions entre el gas i l’electricitat de les Figures 3.17 a 3.20 ens 

reflecteix que els mesos que hi ha consum de gas, l’energia empleada per l’edifici és molt 

superior. Quan miràvem la Figura 3.6 ja veiem que els consums de tot l’any eren molt 

semblants, per tant es lògic que si hi ha mesos que no tenim consum de gas, repercuteixi 

en un gran augment en els altres mesos. 

3.2.3. Mensuals 

 

Les Figures 3.21 i 3.22 permeten veure com es distribueix el consum d’electricitat 

diari des de gener fins a mitjans de juny del 2011. Una gràfica ens indica el consum de 

220 V i l’altre de 400 V (veure Apartat 2.2.1). Podem interpretar que el consum dels dies 

laborals es pràcticament igual, qualsevol dia entre setmana. Els caps de setmana 

disminueix pràcticament a una tercera part. També hem de remarcar que hi ha dues 

setmanes, una al gener i l’altra a l’abril on entre setmana el consum és més moderat, ja 

que correspon a les vacances de Nadal i Setmana Santa. 

El consum de gas del curs 2010-11 el podem veure a la Figura 3.23, on es reflecteix el 

consum diari. S’observa que hi ha alguns caps de setmana (dissabte i diumenge) que el 

consum ha estat pràcticament igual al de la resta de dies de la setmana. En canvi els 

altres caps de setmana no hi ha hagut consum. A cada grup de consum el primer dia és 

superior als altres. 

 

3.2.4. Setmanals 

 

Les gràfiques següents són de dues setmanes del segon quadrimestre del curs 

2010-11. Les figures 3.24 i 3.25 són de la setmana que va del 7 al 13 de març, podem 

veure que el consum és semblant tots els dies laborals, amb una petita excepció en els 

divendres a la tarda que el consum és més baix que els altres dies. El cap de setmana 
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disminueix considerablement. Les figures 3.26 i 3.27 són de la setmana del 6 al 12 de 

juny i l’única diferència respecte a les anterior és que el cap de setmana hi va haver unes 

variacions de consum. 

La descripció de la setmana del 7 al 13 de març es deu a que és una setmana on 

tenim dos tipus de dies; uns que la caldera consumeix durant totes les hores que està 

obert l’edifici, i els altres on al migdia no hi ha consum. Es pot veure que al començament 

de cada període hi ha un consum que duplica els altres, que estan més igualats. Veure 

Figura 3.28. 

3.2.5. Diaris 

 

Els gràfics diaris són tots del segon quadrimestre del curs 2010-11, per poder fer 

posteriorment comparatives amb les ocupacions. 

Les 24 hores del dia tenim consum elèctric, tal i com podem veure en els dos dies 

laborals que hem seleccionat. En les Figures de la 3.29 a 3.32 donen les dades recollides 

cada 15 minuts. Aquests dies són el 7 de març i 6 de juny. Més o menys a partir de les 6 

del matí comença a pujar progressivament fins a arribar en el punt màxim de consum, 

entre 12 i 13 hores. Progressivament té una baixada entre les 14 i les 15 hores i a la tarda 

torna a pujar. Seguidament a partir de les 18 hores comença una baixada fins a quedar-

se en els consums nocturns. 

Igual que les gràfiques elèctriques anteriors, les de gas també ens indiquen el 

consum (metres cúbics) cada 15 minuts. En les tres gràfiques de Gas analitzades la 

punta de consum màxim és a les 7 de matí. La figura 3.33 corresponent al dia 7 de febrer 

de 2011 té la diferència respecte les altres que durant tot el dia segueix un consum lineal i 

igualat. Mentre que les dels dies 7 i 9 de març (Figures 3.34 i 3.35 correlativament ) es 

poden veure unes pujades i baixades durant tot el dia i també que acaben el seu consum 

a les 21:40, una hora i mitja més tard que l’anterior. El dia 7 hem de destacar que no hi ha 

consum entre les 13:40 i les 17:30, on torna a tenir un altra punta no tan forta i després 

s’estabilitza. 
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4. DIAGNOSI 

4.1. ANÀLISI DELS SISTEMES 

4.1.1. Elèctric 

El meu anàlisi elèctric està enfocat bàsicament en la instal·lació lumínica de 

l’Escola. Primerament he hagut de fer la recopilació de làmpades instal·lades en l’edifici. 

Un cop obtinguda aquesta dada he passat a fer un estudi dels watts per metre quadrat 

instal·lats en cada recinte que es poden veure en l’Annex A.1. 

Una vegada obtingudes aquestes dades, he fet una nova presa de dades amb un 

luxòmetre que m’ha indicat la quantitat de llum que hi ha en uns determinats punts de 

l’edifici. Aquest treball de camp a estat fet de nit, pel motiu que les dades no fossin 

alterades per la llum solar i així saber quins són els luxes que hi ha en les situacions més 

desfavorables. Les dades van ser preses cada metre quadrat per poder veure com es 

distribuïa la llum. La presa de dades va estar feta a nivell de terra, en zones de pas i en 

llocs de treball a 80 cm del terra, tal i com diu l’Article 8 de la “Guía técnica para la 

evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de lugares de trabajo”(es 

pot veure en el Apartat A.4) del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Que és d’on 

agafarem la referència per els lux necessaris per cada tipus de recinte. 

El criteri de l’elecció dels recintes per prendre les primeres dades lumíniques, es 

va fer agafant els recintes on hi hagués la potencia més baixa instal·lada per metre 

quadrat d’enllumenat: Laboratori de Materials, Laboratori de Química, Aula d’Informàtica, 

Passadissos de la primera i segona planta i l’Aula AA204. 

A la Sala de calderes també hi vaig realitzar una presa de dades però no tan 

exhaustiva. El mateix vaig fer al vestíbul principal on vaig prendre mesures de dia. Unes 

amb els llums apagats i l’altre amb tots els llums oberts excepte la filera més pròxima al 

vitrall de cada costat. S’ha de destacar, que era un dia tapat de començaments de juny a 

les 12 de migdia. La diferència de lux va ser molt petita. El lloc on el resultat sense llum 

artificial va ser més baix, el luxòmetre va marcar 75 lux (amb llum artificial 183) més que 

suficient, considerant el vestíbul com una zona de pas. Aquest va ser el resultat més baix 

de lux. En altres llocs els resultats encara van ser més clars. Vaig posar el luxòmetre sota 

una de les làmpades de la segona filera del vestíbul, els valors marcats pel luxòmetre van 

ser 447 amb llum artificial i 415 sense. 

A posteriori vaig fer una sèrie de proves en els recintes: Laboratori de regulació 

automàtica, Despatx 150, Despatx 125, Aula d’Estudi, Sala de visites. Les proves van 



Millora de l’eficiència energètica de l’edifici “A” de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la 
Geltrú 

 

 

Pere Piñas Aymamí                                                    E.P.S.E.V.G. (U.P.C.)                                        - 31 -                     

consistir en prendre dades en llocs repartits de la sala. Un cop obtingudes les dades vaig 

treure làmpades i vaig tornar a fer una presa de dades. 

 

   Figura 4.1. Nivell d’iluminació per zones d’ús. 

 

Tota la presa de dades descrites anteriorment es poden veure en els Plànols 

d’Enllumenat en l’Annex A.5.  

Un cop obtingudes totes les dades mirem quin és el minim demanat per l’article 8 de la 

Guia Tècnica que es trova en l’Annex A.4. Segons la demanada que necessiti el recinte a 

analitzar.  

La instal·lació ideal de llum seria la que hi ha en els laboratoris de la primera 

planta, làmpades sobre les taules, com està explicat a l’Apartat 2.2.1. Això dóna una gran 

quantitat de llum en el lloc desitjat i no cal ficar tanta quantitat de làmpades al sostre, que 

sempre costarà més que arribin els lux desitjat en un lloc concret. 
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Taula 4.1. Nivell d’i·luminació considerat en cada recinte. 

 

En aquesta taula he posat el nivell d’il·luminació que he considerat adecuat per a 

cada recinte de la universitat. El criteri seguit a l’hora de fer la taula ha estat segons 

l’Article 8 de la “Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la 

utilización de lugares de trabajo”, les necessitats que he cregut convenients s’han fet amb 

la meva experiència com a alumne i amb l’observació en el moment de la presa de 

dades. 

En el Laboratori de regulació automàtica es va treure un 33,3% de la llum, per 

qüestions tècniques no es va poder fer una apagada ben distribuïda, tot i que les mesures 

preses no van baixar per sota de la demanada considerada. En el despatx 125, vaig 

realitzar una apagada del 33,3% però en aquest cas una de les dades va ser 333 que 

està per sota del que he considerat en aquest recinte per tant podrem fer una apagada 

del 16,6%. L’aula d’informàtica com que està més o menys ben il·luminada, es podria 

prescindir d’un dels fluorescents a la zona més il·luminada. L’Aula AA204 pot ser 

estudiada millor que les altres ja que es va fer un presa de dades cada metre quadrat i 

com es pot veure en el mig de la sala hi ha un excés de llum que podría ser reduïda un 

20%. Ara ja sabem on es el nostre límit inferior per poder començar a treure llums ja que 

Recinte Nº Aules Superficie m2 Nivell d'il·luminació considerat (Lux) 

Laboratoris  36 2073.88 300 

Aules d’informàtica 6 299.02 250 

Despatxos 92 2191.2 350 

Sales de reunions 14 316.21 300 

Magatzems 18 374.03 100 

Passadissos 17 1528.65 50 

Sala instalacions 12 139.74 150 

Lavabos i vestuaris 13 191.6 100 

Aules 11 675.35 450 

Escales 4 176.36 150 

Bar-Menjador 2 439.27 200 

Vestibul principal 1 448.61 50 

Sala actes 1 216.56 500 

Sala de juntes 1 101.57 500 

Sala polivalent 1 85.14   

Total 229 9257.19   
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cada sala està marcada amb els seus Watts per metre quadrat, així tota sala que sigui 

superior a aquestes en metres quadrats li podrem treure llum. 

Els Lavabos tenen una encesa, mitjançant un detector de moviment, de tots els 

downlights i amb interruptor normal els fluorescents del mirall. Quan entres en el Lavabo 

el detector de moviment tarda uns segons en detectar l’usuari. Instintivament l’usuari al 

veures a les fosques el que fa es encendre el fluorescents del mirall ja que l’interuptor 

està al costat de la porta. Quan aquets marxa la llum es queda oberta.  

En les Aules de informàtica es un dels altres recintes que sempre queda el llum 

ences ja que entre i surt molta gent durant el dia. 

4.1.2. Aire condicionat 

 

Els fan-coils de la instal·lació d’aire condicionat de les refredadores estan 

governats mitjançant termostats en cada despatx. Aquets tot i tenir la possibilitat de 

manipular la temperatura que volem a la sala i la velocitat dels ventiladors, estan 

desconnectats i els usuaris només poden controlar l’encesa i la apagada. Això comporta 

no tenir la temperatura desitjada sinó la marcada per la màquina refredadora. Una de les 

coses que he pogut observar són usuaris utilitzant l’aire condicionat i al mateix temps 

tenir la finestra oberta. 

4.1.3. Observacions adicionals 

 

Hi ha finestres on la radiació solar és directe, aquestes tenen una protecció 

interior. Això només serveix per protegir de la radiació però no de l’aportació tèrmica dels 

raigs solar dins l’edifici. 

Algunes de les sales tenen les parets pintades de color fosc, cosa que no 

afavoreix el rebot de llum i per tant els watts instal·lats han de ser més elevats. 

En molts llocs de l’edifici les làmpades estan posades una al costat de l’altre en el 

mateix porta-làmpades, això fa baixar el seu rendiment ja que es fan ombra l’una a l’altra i 

no proporciona una bona distribució de la llum. 

L’Escola proporciona un servei de fonts amb aigua fresca, n’hi ha un total de 4 en 

tot l’edifici, aquestes es podrien apagar quan l’edifici està tancat mitjançant un rellotge. 

Molts dels llums, ordinadors i projectors de les aules, aules d’informàtica, 

laboratoris i despatxos queden oberts sense que hi hagi ningú fent-ne ús. Això és un 
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problema més difícil de tractar ja que és un tema de conscienciació de usuaris d’apagar la 

llum i fer un ús racional de l’energia.  

El tub solar dóna gran rendiment ja que aporta una gran quantitat de llum natural, 

però els tubs són rentables quan venen acompanyats d’una apagada de llum al seu 

voltant. Això ho podríem governar a través d’una cèl·lula fotovoltaica per poder tenir llum 

quan es pon el sol o un dia enuvolat. 

4.2. ANÀLISI DE CONSUMS 

4.2.1. Històric edifici A 

 

L’any 2008 hi va haver una pujada del consum d’electricitat d’un 15% que es va 

mantenir durant l’any 2009. El 2010 es van consumir 550.411 KWh el que va significar un 

10% menys que l’any anterior. 

En els últims anys es detecta una reducció del consum de gas anual. Aquest va 

en funció de la temperatura interanual, això significa que si un any té una temperatura 

mitjana elevada el consum serà inferior al de un altre any que la temperatura mitjana sigui 

més baixa. Això és el que va passar l’any 2008 que va ser un any sever climàticament. 

4.2.2. Anuals 

 

Les puntes de consum que es donen a l’estiu es deuen a la utilització de les 

màquines d’aire condicionat. Al mes d’agost hi ha una baixada important perquè l’edifici 

redueix la seva activitat ja que no hi ha activitat acadèmica i tant el personal docent com 

administratiu esta reduït per vacances.  

Als mesos de febrer i abril hi acostumava a haver una disminució del consum 

causada per la no activitat acadèmica al febrer i pel període de Setmana Santa a l’abril 

que tant alumnes com personal acadèmic i administratiu no van a l’Escola. 

El consum de gas es proporcional a la temperatura exterior, per tant la gràfica 

segueix la distribució de necessitats tèrmiques dels diferents mesos: D’octubre a 

desembre es sempre ascendent. De gener a abril es descendent, però alguns anys el 

febrer s’ha comportat diferent, es comprensible que disminueixi el consum pels motius 

esmentats anteriorment. El febrer de 2006 i 2008 el consum de gas va ser superior al 

gener cosa que no té una explicació lògica.  
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4.2.3. Mensuals 

 

Es evident que el consum en caps de setmana es inferior als dies laborals. Els 

dissabtes acostumen a tenir una demanda una mica per sobre, degut a que una petita 

part del personal docent va a treballar. Una dada significativa és que els divendres és el 

dia que es consumeix menys degut a que segurament el personal que treballa per al 

funcionament de la universitat, no deu treballar els divendres per la tarda tal com hem 

explicat a l’Apartat 2.3. Si ho comparem amb les gràfiques d’ocupació (Figures X) hi ha 

altres dies de la setmana que també tenen una disminució per la tarda igual que el 

divendres i no pot ser que un col·lectiu tant petit respecte als estudiants faci variar tant els 

consums. 

Com hem comentat en el Apartat 3.2.4. els consums de gas després d’una parada 

són molt superiors, degut a la pèrdua calorífica que ha tingut l’edifici i per tant la 

necessitat d’energia és superior quan s’ha de tornar a escalfar.  

Són molt evidents els caps de setmana que hi ha hagut activitat a l’Escola, perquè 

el consum a estat igual que els dies laborals. Aquesta dada és d’important interès, ja que 

l’activitat com la quantitat de persones que hi pugui haver es molt inferior a la de un dia 

laboral. Aquestes es realitzen en uns llocs concrets de l’edifici i és una despesa massa 

elevada per la poca utilització que sen fa d’ell.  

4.2.4. Setmanals 

 

L’anàlisi fet de les gràfiques (Figueres 3.24 a 3.27) mostren que les nits dels caps 

de setmana hi ha menys consum elèctric que les mateixes entre setmana. Un dels motius 

podria ser que els caps de setmana s’apaguessin els ordinadors i entre setmana hi 

hagués molta gent que no ho fes. L’ocupació de l’edifici en les hores nocturnes de cap de 

setmana i entre setmana, és la mateixa, només hi ha la persona encarregada de la 

vigilància. 

La diferència que hi ha entre uns dies i uns altres en aquesta setmana del mes de 

març és que hi ha una parada de la caldera a les hores pròximes al mig dia. Això es 

degut a les temperatures d’aquest mes durant les hores centrals del dia que no són tant 
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fredes, això provoca que l’edifici no tingui tanta pèrdua calorífica i fa parar la caldera ja 

que l’aigua de retorn arriba a la caldera encara calenta. 

4.2.5. Diaris 

 

Referent al consum elèctric podem veure com a les 6 del matí, que es quan entra 

personal de la neteja, comença a augmentar. Les gràfiques de consum segueixen bastant 

el gràfic d’ocupació, tot i que de les 14 a les 15 hores, quan hi ha un descens de 

persones i la majoria de gent s’agrupa al Menjador, el consum baixa una mica però podria 

ser més significatiu. El consum entre les 21 i les 22 hores hauria de ser més reduït ja que 

l’Escola tanca les portes a les 21 hores. Però mentre no acaba de sortir tothom hi podria 

haver una mica de consum fins les 22 hores però a partir d’aquesta hora hauria de ser 

més reduït. Una de les causes es la il·luminació de passadissos que no s’apaguen fins a 

les 12 o quarts d’una de la nit. 

La caldera s’engega cada dia a les 7 del matí per poder aconseguir una 

temperatura de confort quan s’obre l’edifici a les 8. Al mes de març el consum de gas 

s’estabilitza abans, es podria estudiar la possibilitat de poder retardar la encesa de la 

caldera en aquest mes. 

El motiu de les pujades i baixades que té el mes de març respecte al febrer venen 

donades que en el segon, les demandes són més continues ja que l’edifici te més 

pèrdues calorífiques. 
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5. CONCLUSIONS 

5.1. ELÈCTRIQUES 

 

Tal i com s’ha descrit en l’Apartat 4.1 l’actuació sobre unes aules concretes en 

l’estalvi del seu enllumenat. Ara ens podem fixar en el conjunt de l’edifici. Aquestes sales 

van estar analitzades perquè eren de les que tenien una instal·lació de watts per metre 

quadrat més baixa i per la seves característiques diferents tant en ús com en instal·lació. 

Per tant si en aquestes sales hem vist que era possible un estalvi en el enllumenat, en la 

resta que tinguin una relació W/m² més elevada l’estalvi serà superior.  

Els passadissos són un recinte amb moltes 

possibilitats d’estalvi, hi ha molta llum 

indirecta de fluorescents que estan enfocats a 

les portes dels despatxos (veure figura 5.1), 

làmpades que enfoquen al sostre i llums que 

tenen davant una pantalla opaca que no 

deixa passar tota la llum que fan els 

fluorescents.  

Figura 5.1 Iluminació passadís 

Un dels factors que ens fa mirar els passadissos detalladament és que els llums estan 

encesos tot el dia, a partir de les 7 del matí, fins a les 12 de la nit. És per això que aquest 

tipus de recintes poden proporcionar un gran estalvi. 

Una manera per evitar que els fluorescents quedin sempre oberts, es cambiar 

l’emplaçament de l’interruptor dels lavabos per a que no sigui tan fácil la seva encesa. En 

cas de que sigui difícil de realizar, posar un interruptor que d’apagada automática. 

Posant  sensors de moviment a les Aules d’imformàtica seria la solucció per a que no es 

quedessin els llums sempre encesos. 

5.2. AIRE CONDICIONAT 

S’ha de marcar una temperatura fixa, aproximadament 24 ºC, per a tots els 

usuaris però amb la possibilitat de poder regular la temperatura de sortida en cada fan-

coil o la velocitat del ventilador. Això podria fer baixar el consum ja que molts usuaris no 

estan còmodes amb l’excés de fred produït per l’aire condicionat en alguns despatxos. 
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5.3. CALEFACCIÓ 

 

Al no tenir una instal·lació de calefacció correctament sectoritzada i el fet que en 

un mateix circuit escalfi diferents recintes de treball o ocupació, provoca que, com hem dit 

en l’apartat anterior, no poguem utilitzar la caldera en funció de les necessitats de l’edifici. 

Això es veu molt clarament a la Figura 3.23 on pel pont de la Constitució, les dues 

setmanes de vacances de Nadal i les dues primeres setmanes de febrer, que els 

estudiants van tenir de vacances. El consum en aquestes dates va ser igual que en un 

període amb la presència de l’alumnat, que recordarem que és el col·lectiu més nombrós 

que utilitza l’edifici. Inclús la primera setmana de febrer va ser de les més elevades en 

quant a consum de gas. Això es podria evitar sectoritzant laboratoris i aules. 

El mateix passa els caps de setmana que la universitat organitza activitats o xerrades, un 

dels problemes a destacar és que la majoria de vegades s’utilitza la Sala d’actes o la Sala 

de juntes. Aquestes sí que es poden sectoritzar manualment quan no s’utilitzen. Però en 

cas contrari, quan només volem fer servir una de les sales en cap de setmana, s’ha 

d’escalfar tot l’edifici. Tot i que es podrien tancar els dos altres circuits manualment, no hi 

ha cap persona de manteniment que treballi en cap de setmana i que pugui tornar a obrir 

els circuits perquè dilluns a les 7 del matí la instal·lació torni a funcionar al complet. 

En les Figures 3.34 i 3.35 veiem que la caldera deixa de funcionar a les 21:40h. Si l’edifici 

acaba la seva activitat a les 21:00 i comptant amb l’escalfor d’inèrcia que té, com a màxim 

s’hauria d’apagar a les 21:00. S’hauria de mirar la possibilitat de apagar-la abans. 

5.4. ALTRES CONCLUSIONS 

 

Totes les finestres on hi hagi un contacte directe amb els raigs solars han de tenir 

una protecció exterior (persiana, tendal, etc.) per evitar un excés de calentor dins l’edifici. 

Fer una bona distribució de la llum i no posar làmpades molt pròximes les unes de les 

altres. També és molt important poder sectoritzar per zones l’enllumenat, perquè quan 

tenim una alta aportació de llum solar puguem apagar algunes zones o bé quan els 

usuaris no utilitzin tota la sala puguin il·luminar només la part desitjada. 

Els tubs solars donen un gran rendiment però els descartarem com a possible proposta 

perquè la seva instal·lació és molt cara. 

L’estudiant i personal docent de la universitat acostumen a ser persones conscienciades 

amb el medi ambient i col·laboren amb tots els consells que se’ls hi donen per preservar 
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el màxim possible aquest medi. Per això amb una bona campanya propagandística 

d’estalvi es poden obtenir bons resultats. 

6. ACCIONS PROPOSADES 

 

 Cambiar completament la llum a la majoria dels passadissos, fer una distribució 

correcta de l’enllumenat. La llum ha d’estar al centre del sostre, sense cap 

pantalla opaca, i no ha d’excedir dels 50 lux com marca la guia.  

 Posar sensors de moviment en els passadissos i aules d’informàtica. 

 Millorar el sistema d’apagada dels projectors. 

 Posar la il·luminació necessaria en cada recinte en funció de la seva utilització. 

 Sectoritzar més adecuadament l’enllumenat de l’edifici segons les necesitats. 

 Sectoritzar el circuit de calefacció per zones de d’ús. 

 Permetre als usuaris poder regular els fancoils. 

 Posar proteccions solar exteriors en finestres on la radiació sigui directe. 

 Instal.lar rellotges a les fonts. 

 Cambia d’ubicació els interruptors dels lavabos. 

 Fer una campanya de conscienciació de l’ús racional de l’energia i facilitar la 

visualització dels consum del SIRENA als usuaris per què siguin conscients dels 

consum que estan fent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Millora de l’eficiència energètica de l’edifici “A” de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la 
Geltrú 

 

 

Pere Piñas Aymamí                                                    E.P.S.E.V.G. (U.P.C.)                                        - 40 -                     

7. CONCLUSIONS FINALS 

 

Amb les accions proposades, es pot aconseguir un estalvi energètic del 30 % del 

consum elèctric i un 15% en el consum de gas. El consum elèctric de l’any 2010 va ser de 

594.812 KW/h i de 393.659 KW/h de gas. El que suposaria un estalvi elèctric de 178.443 

KW/h, multiplicat per 0,100828 euros que és el que li costa aproximadament a l’Escola un 

KW, dóna una reducció a la factura anual de 17.992 €. El preu del KW/h del gas és de 

0,043136 € per 59048KW/h que és el que reduïm suposa una reducció de 2.547 €. 

Les accions proposades comportarien un estalvi a l’Escola de 20.539 € anuals. Com es 

pot veure amb una aportació de capital reduïda es pot fer un gran estalvi energètic. 

Aquest estalvi podria ser invertit a posteriori, en la instal·lació d’energies renovables amb 

el que l’estalvi econòmic és més elevat, ja que un mateix es genra l’energia. Les Energies 

Renovables és una bona manera de reduir la despesa econòmica en energia, ja que un 

cop instal·lades el cos de l’enegia és molt més reduïda. 
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