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1. RESUM 

 

Al nostre temps, el consum energètic en general és una de les principals 

preocupacions de la humanitat. En el nostre sector busquem construir edificis amb 

el menor consum energètic possible, aplicant nous sistemes constructius que 

augmentin l’aïllament respecte a l’exterior, noves instal·lacions que es garanteixin 

una optima il·luminació o un confort climàtic adient amb el menor consum elèctric, 

sistemes alternatius d’energia, etc... que ens apropin a un edifici autosuficient. 

 

Aquesta necessitat augmenta en algunes tipologies concretes d’edificis, 

com poden ser els hotelers, de serveis i els sanitaris, normalment amb molta 

superfície a il·luminar i climatitzar, gran número d’usuaris durant 24 hores diàries 

els 365 dies de l’any. 

 

Per poder millorar el consum energètic dels nostres edificis necessitem 

eines objectives que ens ajudin a avaluar el consum energètic del nostre edifici, i 

planificar millores que permetin la seva reducció. 

 

Aquest treball es desenvolupa en aquesta línia. Analitzem el consum 

energètic d’un edifici sanitari amb ús de residencia geriàtrica a la ciutat de 

Barcelona, amb la intenció de proposar millores que permetin la reducció del 

mateix amb el menor impacte per a l’edifici, que ja es troba en ús, així com amb la 

menor inversió possible.  

 

Aquest anàlisi el realitzarem amb una eina poc coneguda, el portfoli d’Energy 

Star, un programa d’estalvi energètic desenvolupat per l’Agencia Estatal 

Mediambiental dels Estats Units (EPA), que ens permet comparar els resultats del 

nostre edifici amb els resultats dels principals edificis nord-americans de 

característiques similars, poden avaluar els resultats i aplicant les millores 

corresponents. 

  



ANÀLISI DELS ESTÀNDARDS MEDIAMBIENTALS DE LA EPA EN REFERÈNCIA A L'ESTALVI  
ENERGÈTIC. APLICACIÓ EN UN CAS CONCRET: RESIDÈNCIA D'AVIS A COLLSEROLA 
 
 

ESTUDIANT: FCO. JAVIER GARCIA RODRIGUEZ   
DIRECTOR:   ENRIC AULI MELLADO        PÁG. 4  

 
 
 
 

  



ANÀLISI DELS ESTÀNDARDS MEDIAMBIENTALS DE LA EPA EN REFERÈNCIA A L'ESTALVI  
ENERGÈTIC. APLICACIÓ EN UN CAS CONCRET: RESIDÈNCIA D'AVIS A COLLSEROLA 
 
 

ESTUDIANT: FCO. JAVIER GARCIA RODRIGUEZ   
DIRECTOR:   ENRIC AULI MELLADO        PÁG. 5  

 
 
 
 

ABSTRACT 

 

Currently, energy consumption, is one of the main concerns of mankind. In 

our industry the goal is to construct buildings using as little energy as possible, 

using new building systems that increase exterior insulation, new facilities that will 

guarantee an optimal lighting, a suitable and comfortable climate to reduce energy 

consumption, alternative energy systems, etc... that brings us closer to a  self-

sufficient building.  

 

This need increases in some specific typologies of buildings, such as 

hoteliers, services and health professionals, usually with a big surface to heat and 

light, and a large number of users 24 hours a day, 365 days a year.  

 

To be able to improve the energy consumption of our buildings we need 

objective tools to help us evaluate the energy consumption, and to plan 

improvements that will allow its reduction. 

 

This project is developed in this line. We analyse the energy consumption of 

a building with a health building used as a geriatric residence in Barcelona, with 

the aim of proposing improvements that allow the same  energy reduction that we 

mentioned before, with the least building impact, which is already in use, and with 

the least possible investment.  

 

This analysis will be achieved with an unknown tool, the portfolio of Energy 

Star, a program developed by the energy saving in the United States 

Environmental Agency (EPA), which allows us to compare our results with the 

results of the main American buildings with similar characteristics, which are able 

to evaluate results and apply appropriate improvements.  

. 
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2. GLOSSARI 

 

ACS   Aigua Calenta Sanitària 

CTE   Código Técnico de la Edificación 

EPA  Environmental Protection Agency (EE.UU) 

ICAEN  Institut Català de l’Energia 

IDAE   Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía 

MITYC  Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

RITE   Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios 
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3. PREFACI 
 

3.1. Origen del Treball 

Després de realitzar les diferents assignatures del Màster d’Edificació, 

combinant la part més tècnica amb la de gestió, vaig veure clar que el sistema de 

construcció tradicional que fèiem servir majoritàriament havia de canviar. La 

existència de nous materials i noves tecnologies ens permeten construir edificis 

cada vegada més sostenibles, i per tant era necessari augmentar els meus 

coneixements de la matèria, i sobretot dels que provenen d’altres països més 

avançats sosteniblement parlant. En aquest sentit vaig veure molt interessant la 

proposta del meu tutor, a través de la qual podria conèixer una eina energètica 

poc utilitzada, i aplicar-la a un cas real 

 

3.2. Motivació 

Realment crec que per poder desenvolupar un Màster i posteriorment un 

treball com el present, és necessari estar molt motivat, sobretot en determinades 

circumstancies personals, ja que és necessari dedicar un temps abundant que 

has de treure del treball, família... 

 

En aquest sentit la meva motivació és triple: Per una banda les inquietuds 

mediambientals despertades durant aquests anys d’exercici professional com a 

arquitecte tècnic, on he participat activament en el desenvolupament de diversos 

projectes, en els quals normalment prioritzaven objectius econòmics davant 

d’objectius mediambientals.  

 

Per una altra banda, els coneixements obtinguts a diverses de les 

assignatures del Màster d’Edificació que he cursat, que m’han obert la gana 

d’aprendre més i més d’aquests temes. Finalment crec que aquest treball em 

proporciona eines per millor una mica el mon que deixaré als meus fills. 
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3.3. Requeriments previs 

Per portar a bon terme aquest treball crec que són imprescindibles una 

sèrie de requeriments previs: 

 

• Coneixement dels aspectes teòrics i pràctics que impliquen la construcció 

d’un edifici a tots els nivells: estructurals, tancaments, disseny i construcció 

d’instal·lacions... 

 

• Tenir una visió global i concreta a la vegada de l’edifici com a objecte de 

gestió... la gestió ideal és aquella que troba un equilibri entre el confort dels 

usuaris i el cost econòmic d’aquest confort 

 
• Coneixement de la llengua anglesa. En el meu cas aquest requeriment no 

es complia al començar aquest treball, doncs el meu nivell era molt bàsic, 

però a força de llegir documents, enviar mails... he aconseguit millorar la 

meva comprensió i perdre la por a expressar-me en una llengua que no és 

la habitual per mi. 

 

Cal dir que tots aquests requeriments previs han anant millorant i creixent a 

lo llarg del temps invertit en el desenvolupament d’aquest treball. 

  



ANÀLISI DELS ESTÀNDARDS MEDIAMBIENTALS DE LA EPA EN REFERÈNCIA A L'ESTALVI  
ENERGÈTIC. APLICACIÓ EN UN CAS CONCRET: RESIDÈNCIA D'AVIS A COLLSEROLA 
 
 

ESTUDIANT: FCO. JAVIER GARCIA RODRIGUEZ   
DIRECTOR:   ENRIC AULI MELLADO        PÁG. 13  

 
 
 
 

4. INTRODUCCIO 

 

L’estalvi energètic és i serà una de les més grans preocupacions de la 

nostra societat. Aconseguir aquest estalvi energètic no només suposa mantenir el 

nostre nivell de vida, tecnològic o lúdic, gastant menys energia, sino que si 

gastem menys, les necessitats de producció de qualsevol tipus d’energia també 

disminuiran, i per tant, els recursos naturals que es necessiten per aquesta 

producció quedaran més protegits. El pas previ per arribar a aquest estalvi 

energètic és avaluar quanta energia consumim i quanta necessitem realment. 

 

Un dels elements que consumeixen més energia al nostre món són els 

edificis. Aquest consum comença amb la seva construcció, on la utilització dels 

diferents materials i sistemes constructius te un cost energètic considerable. 

Continua durant la seva vida útil, quan l’edifici està en us. Es per tant molt 

important la correcta planificació dels materials i sistemes a utilitzar, considerant el 

cost energètic dels mateixos, no només durant la seva vida útil, sino també durant 

la seva fabricació i posterior eliminació i/o reutilització, així com l’estalvi de 

consum que ens pot aconseguir. 

 

També és important l’activitat a la que es destinarà el nostre edifici, ja que 

en funció d’aquesta el consum variarà. En aquest sentit podríem considerar que 

una de les tipologies d’edificis que més consumeixen són els sanitaris, que 

funcionant les 24 hores del dia els 365 dies de l’any necessiten molta energia per 

il·luminar i climatitzar els seus espais, per fer funcionar les diferents maquinaries 

que utilitzen,...  

 

Per poder dur a terme aquesta avaluació, existeixen actualment moltes 

eines que permeten la avaluació energètic. Amb aquest treball presentem una 

d’aquestes eines, creada pel programa Energy Star de la EPA (Environmental 

Protection Agency) dels Estats Units, aplicant-la a un edifici sanitari de la ciutat de 

Barcelona, destinat a residència geriàtrica. 
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La estructura d’aquest treball es divideix en tres parts ben diferenciades. En 

primer lloc  es presenta l’EPA i el seu programa Energy Star, part fonamental per 

poder entendre la filosofia de la eina que farem servir posteriorment. En segon lloc 

presentem la seva eina Portfoli, que ens permet la avaluació energètica del nostre 

edifici en comparació amb altres edificis de similars característiques i usos dels 

Estats Units. En tercer lloc, i en funció dels resultats obtinguts, proposarem una 

sèrie de millores que permetrien reduir el consum energètic de l’edifici estudiat 
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5. MEMORIA 
 

5.1  EPA 
5.1.1 Que es la EPA 
 

La EPA (Environmental Protection Agency) es 

l’Agencia de Protecció Ambiental dels Estats Units. 

Aquesta agencia governamental fou creada l’any 

1970, amb la missió principal de protegir la salut dels 

éssers humans i del medi ambient, com a resposta a 

una creixent demanda per obtenir un medi ambient 

més net. Fins a l’aparició d’aquesta Agencia, el 

control del tema mediambiental per part del govern 

americà no era gaire efectiu.  

 

 Als anys 70 la situació, mediambientalment parlant, dels Estats Units era 

preocupant, de manera que calia prendre mesures per a millorar substancialment 

aquesta situació. 

 

Amb l’aparició d’aquesta agencia la política mediambiental va canviar 

notablement, de manera que a partir d’aquell moment es va potenciar i beneficiar 

als agents col·laboradors en la millora del medi ambient, i es va començar a 

sancionar els agents no respectuosos i/o fins i tot contaminadors.  

 

En el seu origen, la EPA tenia dos missions principals: la reparació dels 

danys ja produïts al medi ambient, i l’establiment de noves normatives que 

permetin aconseguir un país més net. 
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Els quatre pilars del funcionament de la EPA queda clarament reflectit en 

aquest esquema:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La coordinació dels esforços a través de la preparació i coordinació del 

Pla estratègic, que es dura a terme durant un període de tres o quatre 

anys 

• La concreció anual de part del Pla estratègic, marcant objectius 

concrets 

• La correcta planificació, desenvolupament i gestió del pressupost 

• Publicació i difusió dels informes sobre els resultats financers i d’altres 

tipus aconseguits per l’EPA 

 

Aquest és un esquema cíclic, de manera que l’èxit radica en la continuïtat 

del mateix, i la interrelació entre els diferents punts que el conformen. 
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5.1.2. Com s’organitza la EPA 

 

 La EPA està formada per més de 18.000 persones repartides per tot els 

Estats Units, formant una xarxa amb una oficina central a Washington D.C., deu 

oficines regionals i més d’una dotzena de laboratoris. 

 

 La situació de les seves oficines regionals la podem observar al següent 

mapa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Regió 1 – Boston (serving Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode 

Island, and Vermont) 

• Regió 2 – New York (serving New Jersey, New York, Puerto Rico, and the U.S. Virgin 

Islands) 

• Regió 3 – Philadelphia (serving Delaware, District of Columbia, Maryland, Pennsylvania, 

Virginia, and West Virginia) 

• Regió 4 – Atlanta (serving Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Mississippi, North 

Carolina, South Carolina, and Tennessee) 

• Regió 5 – Chicago (serving Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota, Ohio, and Wisconsin) 

• Regió 6 – Dallas (serving Arkansas, Louisiana, New Mexico, Oklahoma, and Texas) 

• Regió 7 - Kansas City (serving Iowa, Kansas, Missouri, and Nebraska) 

• Regió 8 – Denver (serving Colorado, Montana, North Dakota, South Dakota, Utah, and 

Wyoming) 

http://www.epa.gov/aboutepa/region1.html
http://www.epa.gov/aboutepa/region2.html
http://www.epa.gov/aboutepa/region3.html
http://www.epa.gov/aboutepa/region4.html
http://www.epa.gov/aboutepa/region5.html
http://www.epa.gov/aboutepa/region6.html
http://www.epa.gov/aboutepa/region7.html
http://www.epa.gov/aboutepa/region8.html
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• Regió 9 - San Francisco (serving Arizona, California, Hawaii, Nevada, American Samoa, 

Commonwealth of the Northern Mariana Islands, Federated States of Micronesia, Guam, 

Marshall Islands, and Republic of Palau) 

• Regió 10 – Seattle (serving Alaska, Idaho, Oregon, and Washington) 

El personal que treballa a la EPA és de caràcter multidisciplinari: enginyers, 

científics, analistes polítics... cobrint els diferents i amplis àmbits on desenvolupa 

la seva tasca. En tots els casos es tracta de personal molt capacitat i tècnicament 

molt entrenat en els diversos temes que envolten el medi ambient. Degut al seu 

caràcter governamental gran part del seu personal s’encarrega de temes 

financers, legals i gestió d’informació, sent aquesta darrera tasca clau en la difusió 

de les intervencions i llogres de la EPA. 

 

  

▲Organigrama de la EPA 
 

http://www.epa.gov/aboutepa/region9.html
http://www.epa.gov/aboutepa/region10.html
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Actualment la EPA està dirigida per Lisa P. Jackson, que com a 

administradora de la organització, s’ha compromès a centrar el seu treball a la 

protecció de l’aire i de la qualitat de l’aigua, així com a reduir l’exposició a 

qualsevol contaminació tòxica dels habitants dels Estats Units, sobretot dels més 

indefensos: nens, avis..., i a la reducció dels gasos provocants de l’efecte 

hivernacle. Aquesta Doctora en enginyeria química és la primera afro-americana 

que dirigeix la EPA, i abans de desenvolupar la seva tasca actual ha tingut 

diferents càrrecs de primer nivell a altres entitats governamentals. 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les tasques a realitzar per la EPA venen referenciades pel Pla Estratègic 

vigent en aquell moment. Aquest pla estratègic marca les directrius a seguir 

durant els anys en vigor del mateix, segons els objectius marcats per al període 

indicat.  

 

Actualment s’ha iniciat un nou pla estratègic que es desenvoluparà entre 

els anys 2011 i 2015, i que es desenvolupa a partir de set prioritats marcades per 

l’administradora de la EPA. Aquest nou pla identifica els resultats mesurables de 

la salut ambienta i humana que el públic pot esperar en els pròxims cinc anys, i 

descriu com s’arribarà a aquests resultats.  

 

 

▲Lisa P. Jackson, administradora de la EPA 
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Els cinc objectius estratègics del nou pla són: 

1. Actuar sobre el canvi climàtic i la millora de la qualitat de l’aire 

2. Protecció de les aigües a Amèrica 

3. Neteja de les comunitats i promoure el desenvolupament sostenible 

4. Garantir la seguretat dels productes químics i prevenció de la 

contaminació per aquests elements 

5. Fer complir la legislació ambiental 

 

Aquest nou Pla inclou també cinc estratègies fonamentals transversals que 

estaran presents a totes les activitats i actes promoguts per la EPA: 

• Ampliació de la conversió a l’ecologisme 

• Treballar per la justícia ambiental i la salut dels nens 

• Avançar la ciència, la investigació i la innovació tecnològica 

• Enfortir els estats, tribus i diferents associacions 

• Enfortir el poder i capacitat de la EPA 

 

Tots aquests objectius i línies d’actuació han sorgit de la revisió i avaluació 

prèvia dels resultats obtinguts en anteriors plans estratègics, i l’adaptació a la 

situació i societat americana actual. Per dur a terme tots aquests objectius, així 

com les activitats necessàries per al seu compliment, la EPA conta amb un ampli 

pressuposts que ha anat augmentant als darrers anys. En el moment de la seva 

creació, el pressupost inicial de la EPA era d’1 milió de dòlars, aquí podem 

observar l’evolució del seu pressupost als darrers 10 anys: 

 
Fiscal Year    Enacted    Budget Workforce 
FY 2011    $8,682,117,0    Not yet available 
FY 2010    $10,297,864,0    17,278 
FY 2009    $7,643,674,0    16,988 
FY 2008    $7,472,324,0    16,916 
FY 2007    $7,725,130,0    17,072 
FY 2006    $7,617,416,0    17,355 
FY 2005    $8,023,483,0    17,495 
FY 2004    $8,365,420,0    17,611 
FY 2003    $8,078,703,0    17,741 
FY 2002    $8,078,813,0    17,590 
FY 2001    $7,832,211,0   17,558 
FY 2000    $7,562,811,0    17,726 
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5.1.3. Funcions principals de la EPA 

 

Com ja hem mencionat anteriorment, la funció principal de la EPA és la 

direcció de tots els temes relacionats amb el medi ambient als Estats Units, no 

només a nivell de legislació, sino que realitza una important missió dintre dels 

camp de la investigació, de l’educació i de l’avaluació, sent aquest darrer punt de 

vital importància, ja que la continua avaluació dels resultats obtinguts permet la 

continua evolució de les seves funcions i sobretot de les seva manera de fer. 

 

Podem resumir les funcions principals de la EPA en els següents apartats: 

• Desenvolupament i compliment de les regulacions ambientals: La EPA 

treballa en el desenvolupament i control del compliment de la legislació 

mediambiental establertes pel Congrés. És la responsable de la 

investigació i de l’establiment dels estàndards de molts dels programes 

ambientals nacionals, que posteriorment controlen i gestionen, tenint 

capacitat sancionadora si fos necessari 

 

• Oferiment ajuda financera: En els darrers anys la EPA ha donat 

subvencions, per al desenvolupament dels diferents programes i activitats 

mediambientals programades, equivalents al 40-50% del seu pressupost. 

Amb aquestes subvencions, atorgades principalment a associacions sense 

ànim de lucre o directament als diferents estats del país, la EPA ha donat 

suport directe a investigacions de gran qualitat, que milloraran les bases 

científiques per les futures decisions sobre els temes del medi ambient : 

o Ajuda financera per investigacions i beques 

o Ajuda a projectes d’educació ambiental 

o Suport i assessorament a governs locals o estatals i petites 

empreses sobre la financiació per a projectes i serveis ambientals 

o Ajuda financera a través de diversos programes estatals: Programa 

de rehabilitació de “Brownfields”... 
• Realització d’investigacions ambientals als diferents laboratoris repartits als 

Estats Units, on s’avalua les condicions ambientals, així com s’identifiquen, 
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entenen i solucionen els problemes ambientals actuals i futurs. En aquest 
sentit la EPA integra el treball de diferents agents externs com poden ser 
empreses privades, universitats o altres estaments governamentals, 
proporcionant suport en els seus avanços i en les dificultats que puguin 
sortir 
 

• Suport a diferents programes. Col·laboració directa de la EPA amb més de 
10.000 entitats entre empreses, organitzacions, entitats locals, governs... 
formant part de més de 40 programes de prevenció de contaminació i de 
conservació d’energia, dintre dels quals es marquen fites totalment 
voluntàries per aconseguir estalvi energètic, la conservació de l’aigua, 
reducció dels gasos contaminants... 
 

• Educació ambiental: La EPA participa activament en la elaboració de 
material educatiu que facilita a escoles, instituts i universitats per 
aconseguir que els homes i dones del futur siguin conscients i 
responsables sobre el medi ambient i la seva cura. 
 
Com es pot observar, la EPA intenta arribar als diferents àmbits de la 

societat americana: educatius, universitaris, empresarial... sent la seva gran 

tasca en la comunicació i distribució de noticies clau en aquest àmbit. Una 

visió de la seva web ens permet observar els nombrosos àmbits que treballa i 

dels que proporciona abundant informació 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▲ Imatges de la web de la EPA  
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5.2. ENERGY STAR 
 

5.2.1. Que es Energy Star 
El programa Energy Star és un programa inicialment per la EPA amb 

l’adhesió posterior del Departament d’Energia dels EEUU, amb l’objectiu principal 

d’aconseguir un estalvi econòmic mitjançant la utilització de productes 

energèticament eficients i pràctics.   

 

Aquest programa es va crear a principis dels anys 

90 com un programa d’etiquetatge voluntari de productes, i 

va ser dissenyat per identificar i promoure els productes 

energèticament eficients, amb la intenció en primera 

instancia, de reduir les emissions de gasos contaminants. 

 

 Els primers productes que es varen etiquetar amb aquest segell van ser 

ordinadors i pantalles, ampliant-se posteriorment aquest etiquetatge a altres 

productes d’oficina, aparells de calefacció o refrigeració...  

El 1996 va entrar en aquest programa el Departament d’Energia dels 

EEUU, amb la intenció d’estendre aquest etiquetatge a una sèrie de productes en 

concret.  

 

Podem afirmar que durant els darrers deu anys, Energy Star ha impulsat la 

utilització d’innovacions tecnològiques com les lluminàries de baix consum, 

sistemes de gestió d’energia per oficines,... productes que amb un rendiment igual 

o superior a altres productes similars, consumeixen menys energia i per tant 

proporcionen un benefici econòmic. 

 

Actualment aquest programa proporciona eines concretes que ens 

permeten la elecció de materials i de solucions, aconseguint arribar a un 

considerable estalvi energètic i per tant, econòmic. Una dada proporcionada per 

Energy Star i que ho demostra és que durant l’any 2010, el seguiment d’aquest 

programa pels ciutadans americans ha permès estalviar energia suficient per 
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evitar les emissions de gasos d’efecte hivernacle equivalents a 30milions de 

vehicles, a la vegada que ha permès l’estalvi d’aproximadament 18 milions de 

dòlars en factures de serveis públics. Fins i tot, i tal com ens indica la seva web, el 

segell Energy Star s’aplica a una seixantena de categories, i fins i tot es pot 

aplicar a edificis d’habitatges, edificis sanitaris... punt de partida de la segona part 

d’aquest projecte. 

 

 

 

 

 

Energy Star proporciona una sèrie de directius per a la gestió de la  

 
▲ Esquemes1 que mostren el creixement dels beneficis que proporciona Energy Star 

 

Energia en el nostre producte, edifici,... Seguint una sèrie de passes podem 

arribar a la considerable reducció del consum energètic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Energy Star Overview of 2009 Achievements. EPA 2009 
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1.- Prendre compromís: Comprometre’s amb la millora continua del rendiment 

energètic de la nostra organització. L’èxit es basa en una avaluació periòdica de la 

eficiència energètica i l’aplicació de millores per augmentar-la. Per poder dur a 

terme aquest punt és necessari la creació d’un equip dedicat a l’energia 

 

2.- L’avaluació de l’acompliment: Entendre l'ús d'energia actual i passat és la 

manera com moltes organitzacions a identificar oportunitats per millorar el 

rendiment energètic i obtenir beneficis financers. L'avaluació de l'acompliment és 

el procés periòdic d'avaluació d'ús d'energia per a totes les instal·lacions i 

funcions de l'organització i l'establiment d'una línia de base per al mesurament 

dels resultats futurs dels esforços d'eficiència.  

 

3.- Establir metes: Establiment dels objectius de rendiment de la unitat i de les 

activitats de gestió de l'energia i promoure la millora contínua. L’establiment 

d’objectius clars i mesurables és fonamental per a la comprensió dels resultats 

esperats, el desenvolupament d'estratègies eficaces, i collir els beneficis 

financers. La comunicació i publicació d'objectius pot motivar el personal per 

donar suport als esforços de gestió de l'energia en tota l'organització.  

 

4.- Crear un pla d’acció: Per arribar a l’èxit és necessari utilitzar un pla d'acció 

detallat, per assegurar un procés sistemàtic i per posar en pràctica mesures 

d'eficiència energètica. A diferència de la política energètica, el pla d'acció 

s'actualitza amb regularitat, el més sovint sobre una base anual, per reflectir els 

èxits dels canvis en el rendiment, i els canvis de prioritats.  

 

5.- Posada en pràctica del pla d’acció: Obtenir el suport i la cooperació de les 

persones clau en diferents nivells dins de l'organització és un factor important per 

a la implementació reeixida del pla d'acció en moltes organitzacions. A més, per 

assolir els seus objectius amb freqüència depèn de la consciència, el compromís i 

la capacitat de les persones que van a executar els projectes. 
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6.- Avaluar el progres: Avaluar el progrés inclou la revisió formal de les dades de 

consum d'energia i les activitats realitzades com a part del pla d'acció, en 

comparació amb les metes del seu acompliment. Resultats de l'avaluació i la 

informació recopilada durant el procés de revisió formal és utilitzada per moltes 

organitzacions per crear nous plans d'acció, identificar les millors pràctiques, i 

establir noves metes de desenvolupament.  

 

7.- Reconèixer els èxits: Oferir i buscar el reconeixement de resultats de la gestió 

de l'energia és un pas provat per sostenir l'impuls i el suport al programa. 

Proporcionar reconeixement a aquells que van ajudar a l'organització a 

aconseguir aquests resultats el personal que motiva als empleats i ofereix una 

exposició positiva per al programa de gestió de l'energia.  

 

El seguiment d’aquest esquema ens ajudarà a aconseguir un estalvi 

energètic considerable dintre de la nostra organització, i per tant, del producte que 

produïm, que en el nostre cas serà un edifici. Amb aquesta correcta gestió i amb 

els resultats obtinguts, podrem aconseguir l’etiquetatge del nostre producte amb el 

segell Energy Star, un distintiu de qualitat que incrementa el valor i la qualitat del 

nostre producte i/o edifici 

 

Si be inicialment Energy Star va sorgir per aplicar a la fabricació de 

diferents aparells electrònics, com ordinadors, pantalles o petits electrodomèstics, 

a partir del 1990 la se va política es va començar a aplicar a edificis, fins arribar al 

1999 on es va atorgar per primera vegada una etiqueta Energy Star a un edifici.  

 

L’aplicació del programa Energy Star als edificis comença a una petita 

escola de Pensilvania, on el seu administrador va detectar que el consum 

d’energia del seu edifici era excessiu, i que cada any augmentava. Després de 

posar-se en contacte amb la EPA varen estudiar el seu edifici, determinant que 

les pèrdues energètiques de l’edifici eren excessives, així com el consum dels 

elements (equips, il·luminació...) que hi havia al seu interior.  
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El primer pas de Energy Star va ser crear un programa per aconseguir una 

il·luminació de consum reduit. L’èxit dels programes d’Energy Star ha sigut la 

col·laboració entre aquesta associació i diferents entitats i organitzacions privades.  
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▲ Cronologia2 de la evolució d’Energy Star fins als nostres dies 

                                                 
2 A decade of Energy Star, 1999-2009. Energy Star 2010. EPA 
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A finals del 2009, s’havien qualificat més de 300 milions de productes amb 

el segell Energy Star, dintre de 60 categories diferents. Aquests productes 

qualificats han permes estalviar al consumidor més del 75% d’energia respecte 

als productes estandards. 

 

 

 

 

 

 

 

 
▲ Gràfic 3 que mostra la evolució dels productes qualificats per Energy en els darrers anys 

i la seva distribució per categories 

 

Per continuar amb la seva tasca, Energy Star va crear una sèrie d’eines 

que permetessin aplicar la seva política energètica als diferents gestors dels 

edificis. Amb aquestes eines és possible comparar un edifici qualsevol amb un 

edifici tipus ideal, de manera que si aconseguim arribar al 75% del consum de 

l’edifici tipus aconseguirem etiquetar el nostre edifici amb el segell d’Energy Star.  

                                                 
3 Energy Star Overview of 2009 Achievements. EPA 2009 
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5.2.2. Eines de Energy Star  
 

Energy Star ens proporciona, a través de la seva web, infinitat d’eines per 

avaluar i reduir el consum energètic dels productes que ens envolten, tant nivell 

industrial, on inicialment s’aplicava el programa Energy Star, com a nivell 

constructiu per edificis, tant en construcció com ja en us. 

 

 

▲ Pàgina principal d’Energy Star 4 on podem veure com inicialment divideix la seva 

actuació en quatre grans grups: productes industrials relacionats , edificis i fabriques, cases 

existents i cases noves,  

 

 

 

 

                                                 
4 www.energystar.gov 
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A nivell industrial, el primer apartat ens proporciona molta informació: quins 

productes industrials i de consum tenen el segell Energy Star, que hem de fer com 

a fabricants per a obtenir aquest segell, senzills consells per aconseguir millorar el 

consum energètic de la nostra fabrica, etc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
▲ Exemple d’una fàbrica virtual on podem detectar punts de millora del nostre consum 

energètic 
 

A nivell constructiu, Energy Star ens dona pistes de com millorar el consum 

de la nostra vivenda a nivell d’usuari. Podem introduir el consum elèctric i de gas 

de casa nostre amb l’import de la factura i determinar, en funció de la superficie 

de casa nostre i els ocupants, si el nostre consum i cost energètic és excesiu, 

podem definir la tipologia de les nostres instal·lacions i ens proporciona una llista 

de treballs de manteniment que ens permetran estalviar en el nostre consum 

energètic, o també existeix una eina on navegant per una vivenda virtual podem 

obtenir diferents pistes que ens ajudin a reduir el constre consum energètic. 
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▲ Vivenda virtual que ens permet, 

a nivell d’usuari, aconseguir petits 

consells que ens ajudin a reduir 

el consum energètic de casa nostre 

 

 

 

 

 

 

En el cas de que ens volguem construir una nova vivenda, on trobar 

constructors acreditats per Energy Star, quins materials podem fer servir, 

aventatges i subvencions, etc..  
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En el cas dels edificis, Energy Star ofereix moltes eines per ajudar tant al 

seu disseny, com a la seva gestió i manteniment. Aquestes eines venen moltes 

vegades diferenciades en funció de la utilització de l’edifici, ja que en funció de 

cada tipologia d’edifici el consum resultant serà diferent, aixi com les mesures 

preventives i de millora que haurem de prendre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ Pàgina on Energy Star presenta les diferents eines i guies que podem consultar i fer 

servir per a la gestió del consum del nostre edifici. 

 

 

Entre aquestes eines podem trobar guies de materials de construcció, guies de 

processos constructius que permeten estalviar energia durant la construcció i 

durant la utilització de l’edifici, etc... 

 

En el nostre cas, centrarem el nostre treball a l’avaluació de la eina 

anomedada Portfoli manager. 
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5.2.3.  PORTFOLI MANAGER 

 

Aquesta eina, poc coneguda, ens permet analitzar el consum energètic del 

nostre edifici, comparant els resultats amb les dades d’edificis de similars 

característiques i us dels Estats Units. Cada quatre anys la EPA realitza una 

enquesta per tot el pais, recollint informació sobre els usos i consums dels edificis 

més representatius d’us comercial/social dels Estats Units, que es analitzada 

estadisticamente i introduida en aquest aplicatiu. Aquestes dades actualitzades 

cada quatre anys ens donen una visió de l’estat d’aquests edificis i per tant, la 

puntuació que obtenim en aquesta aplicació compara directament el nostre edifici 

amb d’altres similars en us, superficie, tipogia de combustibles… 

A nivell pràctic, obtenir una puntuació de 50 indica que el nostre edifici te, 

desde un punt de vista purament energètic, un rendiment 50% superior a la resta 

d’edificis similars dels Estats Units. Aquesta eina també ens permet, si obtenim 

una puntuació superior a 75, sol·licitar automàticament el segell de qualitat Energy 

Star. 

 

Podem dir que les principals funcions d’aquesta aplicació són: 

 

• Seguiment del consum energètic i d’aigua dels nostres edificis 

• Identificar els edificis amb un baix rendiment 

• Establir prioritats per aconseguir la millora d’aquest baix rendiment 

• Comprovar fàcilment les millores, visualitzant gràficament el progrés 

• Obtenir el reconeixement d’Energy Star mitjançant el seu segell si 

aconseguim la puntuació necessària 

 

Aquesta eina classifica els edificis en funció de la seva tipologia: hospitals, 

residencies estudiants, industries,… de manera que adapta la informació 

necessària a cada un dels usos. Es molt important per tant, introduir bé la nostra 

tipologia d’edifici, doncs les demandes de l’edifici tipus varien en cada cas, i el 

resultat obtingut pot no ser l’adient. 
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Al igual que en qualsevol altre aplicació, la primera misió és la de recollir la 

informació necessària per a obrir el nostre edifici. En aquest cas la pàgina web 

facilita un formulari on introduir de manera manual les primeres dades, així com 

ens dona les instruccions bàsiques per a començar a utilizar l’aplicatiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ Fitxa d’obtenció de dades, prèvia a la utilització de la eina informàtica 
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Prèviament a la utilització d’aquest aplicatiu, és necessari el registre a 
través de web, de manera que l’administrador ens pugui facilitar una nom d’usuari 
i una clau per poder accedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ Còpia de la pàgina d’Energy Star a través de la qual s’accedeix al Portfoli 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ Primera pàgina del portfoli on es necessari la identificació per poder continuar 
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 Una vegada hem accedit a l’aplicatiu, el primer pas és crear la nostra 

propietat. Aquesta propietat pot ser única, o formar part d’un conjunt d’edificis, que 

l‘aplicatiu ens permetrà gestionar i comparar entre ells. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ Llistat de propietats existents al meu portfoli. En el cas que fos un gestor de diverses 

propietats, les podria gestionar conjuntament i comparar entre elles 
 

Una vegada preparada la nostra propietat amb totes les seves dades 

formals, podem començar a introduir dades de consum energètic. L’aplicatiu 

diferencia el consum d’aigua de la resta de consums, ens permet triar la tipologia 

de consum (electricitat, gas, etc...), les unitats de mesura i el període de temps 

que compren el consum indicat. 

 

En aquest sentit hem de destacar que perquè el resultat sigui correcte, és 

necessari que les dades siguin dels darrers 12 mesos, i no podem introduir un 

consum de més de 120 dies de la data en la que estem fent l’anàlisi de l’edifici, ja 

que en aquests casos no obtindrem la puntuació que ens compara amb l’edifici 

tipus. 
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A les pàgines que segueixen procedirem a aplicar aquesta eina amb un cas 

real: una residencia geriàtrica a la ciutat de Barcelona, analitzant posteriorment 

els resultats obtinguts. 
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5.3  ESTUDI DEL CENTRE COLLSEROLA  
 

5.3.1 Introducció de les dades 

El centre Collserola és un centre geriàtric situat a la ciutat de Barcelona. 

Degut a la seva estructura d’apartaments independents, podem dir que es tracta 

d’una residència assistida, amb serveis comuns pels usuaris. Aquest centre 

consta d’un edifici aïllat de planta baixa i quatre plantes pis, amb zona enjardinada 

exterior i dos plantes sòtan. 

 

A la planta baixa es situen els serveis administratius del centre, així com els 

espais comuns (menjador, etc...). Les plantes pis estan ocupades pels diferents 

apartaments, i les plantes sòtan acullen les zones d’aparcament i de servei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ Centre Collserola a Barcelona 

 

Com ja hem comentat a l’apartat anterior, prèviament al treball amb 

l’aplicatiu d’Energy Star és necessari definir una sèrie de dades, diferents para 

cada tipologia d’edifici. Per prendre aquestes dades farem servir el formulari que 

proporciona la web d’Energy Star, de manera que el completarem amb les dades 

facilitades pel propi centre, i el completarem amb les dades del cadastre, web del 

centre, etc...  
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▲ Fitxa Cadastral del Centre Collserola 

 

 

Degut al format americà de l’aplicació, hem de dir que ha sigut necessari 
l’adequació d’algunes dades al format de l’aplicació. 

• Superfície total: 16.486 m2 (l’aplicació permet introduir aquesta dada 
en m2 o en ft2) 

• Nº unitats: 113 (es considera una unitat cada una de les habitacions, 
apartaments, o altres elements independents que existeixen). 
Aquesta quantitat és la que resulta d’aplicar aquest criteri al  nº 
d’apartaments i habitacions existents 

o Apartaments individuals: 3 pers  3 ut 
o Apartament  dobles: 120 pers  60 ut (un apartament per a 

cada dos ocupants) 
o Residència: 100 pers  50 ut (una habitació per a cada dos 

ocupants) 
• Nº mitjà de residents: 200 residents (estimació) 
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• Total capacitat: 223 residents 
• Total treballadors al torn principal: 30 treballadors (estimació) 
• Nº ordinadors personal(administració o similars): 5 ut (estimació) 
• Nº Unitats clima: 5 ut (estimació d’una ut per planta) 
• Nº rentadores industrials: 0 (servei extern) 
• Nº rentadores domèstiques: 10 ut (a cada planta pis hi ha entre 2 i 3 

rentadores) 
• Nº elevadors (ascensors): 2 ut 
• % del total de la superfície que esta climatitzat: 80% (estimació) 
• % del total de la superfície que està calefactat: 70% (estimació) 

 

Com es pot veure, hi ha una sèrie de dades que hem hagut de fer una 

estimació, ja que no teníem dades exactes. En el cas de la superfície climatitzada 

i calefactada, hem considerat que gran part de les plantes d’aparcament no tenen 

aquestes instal·lacions, doncs no és necessari .  

 

Amb aquestes dades ja és possible començar a treballar amb el portfoli, La 

primera pantalla de l’aplicació ens permet introduir les dades generals de la 

propietat, entenent que aquesta propietat pot està formada per diferents espais o 

edificis independents, amb usos també diferents. A continuació podrem introduir 

les dades de localització i les dades més generals de l’edifici que hem indicat 

anteriorment 

 

 

 

Eines per afegir i 
editar propietats 

Llistat de propietats d’un 
mateix administrador 
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. Per poder donar d’alta una propietat, és necessari indicar si es tracta d’una 

única propietat amb un propietari únic,  o una porció d’una propietat més gran 

amb diferents propietaris, etc.. a partir d’aquí podem introduir les dades de 

situació i localització 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb la propietat introduïda, podem donar d’alta els diferents espais que la 

formen. Es possible introduir diferents espais dintre d’una mateixa propietat, de 

manera que per a cada espai indicarem la seva activitat principal. Per a cada us 

diferenciat, l’aplicació sol·licita unes dades prèvies diferents. Aquestes dades 

serviran per calcular els diferents ratis que l’aplicació necessitarà per donar la 

puntuació final al nostre espai.  
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 Quan ja tenim definit el nostre espai i les seves característiques principals, 

arriba el moment d’introduir les diferents dades energètiques. Aquesta aplicació 

diferencia el consum d’aigua de la resta de consums. Per a cada un d’ells podem 

indicar la unitat de mesura i el període que hem mesurat. Hem de tenir present 

que per poder obtenir els resultats, es necessari que haguem introduït el consum 

mínim d’un any. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ Fulla de l’aplicació on veiem el nostre espai i l’espai on introduir les dades de consum d’energia, 

distingint aigua de la resta 
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▲ A l’hora d’introduir el consum d’energia podem indicar el tipus d’energia, unitats, etc 

En el nostre cas, el consum energètic ens ha estat facilitat pel propi centre, 

de manera que tenim quantificat el consum d’electricitat, gas natural i aigua 

juntament amb l’import econòmic d’aquests consums de part del 2009 i 2010. 

Com que l’aplicació només treballa amb dades dels darrers 12 mesos hem 

suposat que aquestes dades corresponien al mateix període dels anys 2010 i 

2011. Amb aquestes dades l’aplicació ens ha facilitat resultats. Per poder introduir 

aquestes dades també ha sigut necessari fer la conversió d’unitats d’algunes 

dades a les unitats que ens permet l’aplicació. 

 

A continuació adjuntem les dades del consum energètic: 
 

 
CONSUMOS ELECTRICOS (MENSUAL) 

 
     

  
DATOS PROPORCIONADOS CONVERSION DE DATOS 

 
Periodo Consumo (kW) Total € Total $ 

 
        

 
abr-10 415,87 10.005,02 7.413,72 

 
may-10 545,59 11.438,94 8.476,25 

 
jun-10 1306,96 16.275,86 12.060,41 

 
jul-10 1452,09 20.843,26 15.444,86 

 
ago-10 1122,45 14.370,70 10.648,69 

 
sep-10 672,64 14.850,94 11.004,55 

 
oct-10 158,46 12.279,80 9.099,33 

 
nov-10 169,6 11.323,60 8.390,79 

 
dic-10 162,46 11.270,04 8.351,10 

 
ene-11 231,77 14.944,33 11.073,75 

 
feb-11 234,57 14.171,61 10.501,16 

 
mar-11 275,68 12.832,15 9.508,62 

 
abr-11 283,6 11.407,89 8.453,25 

 
may-11 526,39 10.705,30 7.932,63 

 
jun-11 1345,8 16.256,33 12.045,94 

 
jul-11 1286,36 17.910,44 13.271,64 

 
ago-11 1396,05 17.337,98 12.847,44 
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CONSUMOS DE GAS NATURAL (MENSUAL) 

   
        
  

DATOS PROPORCIONADOS CONVERSION DE DATOS 
 

 
Periodo Energia kWh Total € 

m3 gas                       
(1m3 gas = 

11,829 kWh) 

ft3 gas                       
(1m3 gas = 
0,0283 ft3) Total $ 

 
 

            
 

 
ene-09 311.944 10.105,22 26.371,12 746,30 7.487,97 

 
 

feb-09 217.702 7.166,83 18.404,09 520,84 5.310,62 
 

 
mar-09 199.017 6.801,14 16.824,50 476,13 5.039,64 

 
 

abr-10 182.201 4.923,41 15.402,91 435,90 3.648,25 
 

 
may-10 125.318 3.375,68 10.594,13 299,81 2.501,38 

 
 

jun-10 97.043 2.690,32 8.203,82 232,17 1.993,53 
 

 
jul-10 80.911 2.272,00 6.840,05 193,57 1.683,55 

 
 

ago-10 65.935 1.924,06 5.574,01 157,74 1.425,73 
 

 
sep-10 82.932 2.317,88 7.010,91 198,41 1.717,55 

 
 

oct-10 122.177 3.352,78 10.328,60 292,30 2.484,41 
 

 
nov-10 179.604 4.793,03 15.183,36 429,69 3.551,64 

 
 

dic-10 197.087 5.720,74 16.661,34 471,52 4.239,07 
 

 
ene-11 282.873 7.623,54 23.913,52 676,75 5.649,04 

 
 

feb-11 239.054 6.599,57 20.209,15 571,92 4.890,28 
 

 
mar-11 224.977 6.238,98 19.019,11 538,24 4.623,08 

 
 

abr-11 197.857 6.234,29 16.726,44 473,36 4.619,61 
 

 
may-11 122.358 3.625,54 10.343,90 292,73 2.686,53 

 
 

jun-11 98.650 3.008,60 8.339,67 236,01 2.229,37 
 

 
jul-11 79.563 2.457,25 6.726,10 190,35 1.820,82 

 
 

ago-11 66.889 2.147,10 5.654,66 160,03 1.591,00 
 

        

 
CONSUMO DE AGUA (TRIMESTRAL) 

   
       

  
DATOS PROPORCIONADOS CONVERSION DE DATOS 

 

 
Periodo Energia m3 Total € Total $ ft3 

 
 

          
 

 
abr-10 2.816 5.833,66 4.322,74 99.446,10 

 
 

jul-10 2.794 6.109,11 4.526,85 98.669,18 
 

 
oct-10 2.947 6.539,99 4.846,13 104.072,32 

 
 

ene-11 3.027 6.729,58 4.986,62 106.897,50 
 

 
abr-11 3.013 6.696,40 4.962,03 106.403,09 

 
 

jul-11 2.831 6.353,57 4.708,00 99.975,82 
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Ara podem introduir aquestes dades a l’apartat corresponent. L’aplicació 

ens permet també exportar posteriorment aquestes dades a un arxiu excel. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
▲ Exemple de la fulla d’introducció de les dades energètiques, en aquest cas d’electricitat. 

  
Una vegada introduïdes totes les dades, tornem a la pantalla inicial on 

l’aplicació ens permet triar dos dates per comprovar els consums i les puntuacions 

obtingudes. Cal insistir en que si no existeixen dades de consum en un període de 

12 mesos previs a la data indicada, no obtindrem resultats. En aquesta pantalla 

inicial, també podem veure quina és la darrera data de la que tenim dades de 

consum, i si la nostra puntuació és superior a 75, ens permet sol·licitar iniciar el 

procés per obtenir el segell Energy Star. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ Tornem a la pantalla inicial on l’aplicació ens indica la puntuació obtinguda per les nostres 

propietats.   
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5.3.2 Anàlisi dels resultats obtinguts 

Amb les dades anteriorment indicades convenientment introduïdes, 

l’aplicació estudiada ens dona una puntuació global i parcial , pels períodes dels 

que tenim dades suficients, de 100, és a dir, que el Centre Collserola te un 

rendiment, energèticament parlant, del 100% superior a la resta de centres 

geriàtrics similars dels Estats Units 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
▲ Fulla resum de les propietats introduïdes amb els resultat obtinguts 

 

Si estudiem les dades introduïdes, sense tenir en compte la puntuació 

obtinguda, podem veure com el consum elèctric augmenta durant els mesos 

d’estiu, augment fàcilment atribuïble a la climatització del centre. Al contrari passa 

amb el gas natural, que augmenta considerablement el seu consum durant els 

mesos d’hivern, per l’ús de la calefacció. El consum d’aigua en canvi és manté 

bastant constant durant tot el període estudiat, amb lleugeres variacions.  

 

Independentment a aquestes consideracions, les xifres dels tres consum 

són considerablement elevades, per tant, comparant-les amb el resultat obtingut, 

podem veure clarament que hi ha una certa discrepància, doncs no és un edifici 

tant eficient energèticament parlant. 
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Aquests resultats ens porten a varies reflexions: 

 

• L’aplicació utilitzada només considera dades bàsiques dels edificis i dels 

seus consums energètics, sense considerar ubicació, exposició al sol, 

tipologia d’edificació, i per tant, els criteris de comparació són molt limitats. 

Queda clar que no és el mateix comparar el consum d’un edifici aïllat, 

totalment orientat al sud en una zona amb climatologia més tropical amb un 

altre edifici entre mitgeres però amb  orientació nord i climatologia més 

temperada. El consum dels edificis no serà comparable sense tenir en 

compte altres factors. 

 

• Els sistemes constructius utilitzats a Estats Units són diferents als utilitzats 

a Europa. Una diferent sismografia, tradició constructiva, etc...a fan que els 

edificis es construeixin amb materials i sistemes constructius diferents. 

Aquestes diferencies condicionen també el consum dels edificis 

 
• La normativa i exigències energètiques dels Estats Units són diferents a les 

europees, per tant és possible que un edifici americà similar a l’estudiat, 

construït a Europa pot no complir la normativa vigent actualment. Un 

exemple d’aquesta diferencia el trobem als vehicles, de manera que molts 

vehicles americans no poden ser exportats a Europa per no complir les 

normatives d’emissions vigents actualment. Això també pot passar amb els 

edificis. 

 
Per acabar d’entendre els resultats obtinguts, estudiarem el nostre edifici 

sota el punt de vista del CTE, sent conscients en tot moment de que en el 

moment de la seva construcció no era vigent aquesta normativa. 
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5.3.3 Comparativa amb la normativa actual 

Després d’analitzar els resultats obtinguts amb l’eina d’Energy Star, hem 

trobat interessant analitzar la normativa vigent a nivell nacional dins de l’àmbit 

energètic.  

 

A nivell energètic va aparèixer, al desembre del 2002, la directiva europea 

d’eficiència energètica en edificis (directiva 2002/91). A partir d’aquesta directiva, 

el Ministeri d’Industria va publicar al 2006 el Código Técnico de la Edificación, on 

a través del seu document bàsic HE, es marquen uns requisits mínims d’eficiència 

energètica en edificis de nova construcció o en grans rehabilitacions. A nivell 

autonòmic, va aparèixer el Decret 21/2006 o Decret d’Ecoeficiència, on introduint 

les dades principals de l’edifici obtenim una puntuació que qualifica el nostre 

edifici a nivell energètic. 

 

Com a principal novetat del CTE respecte a les seves predecessores 

trobem que no només limita la demanda energètica del nostre edifici, sino que ens 

dona  eines per limitar les condensacions superficials i intersticials dels nostres 

tancaments i particions,  i la permeabilitat a l’aire de la fusteria 

 

A  diferència de la eina d’Energy Star, les eines creades per justificar el 

compliment del CTE ens sol·liciten moltes dades prèvies de l’edifici. En el cas de 

la limitació de demanda energètica, el document HE la limita en funció del clima 

de la localitat on es troba el nostre edifici i del seu us, que ens indica la quantitat 

de calor que es genera al seu interior. Amb aquestes dades, i per aconseguir que 

el nostre edifici tingui una demanda energètica reduïda, i per tant un consum 

energètic mínim, haurem de triar uns tancaments i particions amb una 

transmitància tèrmica determinada. En aquest sentit es fonamental escollir uns 

materials determinats i uns sistemes constructius que ens ajudin a reduir aquesta 

transmitància tèrmica. 
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▲ Exemple fitxa de compliment del Decret d’Ecoeficiència, on apareixen els paràmetres 

d’obligat i podem indicar si ho complim al disseny del nostre edifici 

 

En el cas del CTE, la demanda energètica de l’edifici ens 

proporcionarà una classificació energètica del mateix, que 

identificarà el nostre edifici dintre d’una escala, assignant la lletra 

A als edificis amb una demanda energètica mínima, i la lletra G 

als edificis amb una demanda energètica elevada. Per poder 

aconseguir aquesta classificació, el compliment de la demanda 

energètica la podem justificar de dos maneres, una simplificada, 

amb la qual podem obtenir una classificació entre E i G, i amb un 

mètode general basat en la utilització de programes informàtics 

(Lider i Calener), que ens permet aconseguir qualsevol valor en 

aquesta classificació,  ja que avalua íntegrament el nostre edifici i el compara amb 

un edifici tipus “ideal” sobre el que obtenim una puntuació. 
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▲ Exemple fitxes per justificar el compliment del CTE-HE, dintre de la opció simplificada. 

Encara així, hem de introduir gran quantitat de dades: situació, proporció forats, orientació, 

tipologia i composició de cada façana, etc... 
 

Malgrat que l’edifici estudiat es va construir aplicant sistemes que permetessin 

reduir el seu consum energètic, les característiques y sistemes constructius 

utilitzats no es van planificar aplicant els criteris definitis al CTE, normativa que no 

estava en vigor en el moment de construcció de l’edifici, per tant, part dels 

tancaments, particions i obertures probablement no aconseguirien la transmitància 

tèrmica màxima que marca el document bàsic HE  
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6. CONCLUSIONS 

Una vegada finalitzat el nostre estudi, podem afirmar que: 

 

• El programa Energy Star ens proporciona diverses eines per aconseguir un 

estalvi energètic real al nostre voltant i a tots els nivells. Ens pot 

proporcionar consells per l’usuari final d’un habitatge que busca reduir el 

seu consum energètic, i a la vegada ens dona informació més complexa 

per administradors de grans espais o industries 

 

• La obtenció del segell Energy Star ens assegura que el producte s’ha 

fabricat amb un consum mínim d’energia, o en el cas d’un edifici, que el 

seu consum energètic és mínim. 

 

• L’eina Portfoli d’Energy Star és una eina que ens permet comparar el 

consum energètic d’un edifici en relació a un estudi estadístic d’altres 

edificis d’us i característiques similars dels Estats Units 

 

• La possibilitat d’introduir diverses propietats amb un ús únic o variat, ens 

permet tenir un control del consum energètic de totes, comparant-les entre 

elles. Aquesta possibilitat és molt útil per administradors o gestors de 

diversos edificis. 

 
• Com la informació introduïda és molt limitada, els resultats obtinguts amb la 

eina Portfoli també ho són, i a la meva opinió únicament són vàlids per 

analitzar el consum energètic, però no per qualificar el nostre edifici a nivell 

energètic. 

 
• Hem de vigilar a l’hora d’utilitzar aquesta eina amb els edificis de fora dels 

Estats Units, sobretot perquè el cost energètic, que és una de les dades 

que l’aplicació ens demana, varia a cada país, i per tant, el resultat final es 

pot veure alterat 
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• Si comparem aquesta aplicació amb les utilitzades per altres normatives 

com el CTE, podem afirmar que aquestes últimes són més exigents a tots 

els nivells, tant a l’hora d’introduir les dades dels edificis a estudiar con hem 

de tenir en compte molts més factors, com a l’hora d’aconseguir un resultat 

final 

 

• Que existeix una gran diferencia entre les aplicacions d’Energy Star i les 

del CTE. Les primeres analitzen un edifici ja en funcionament on intentem 

aconseguir el mínim consum energètic. Les segones s’utilitzen per 

planificar la construcció o rehabilitació d’un edifici per aconseguir una 

demanda energètica mínima. Si posem l’exemple d’una bombeta, amb la 

primera eina buscaríem fer servir les bombetes que menys consumeixen 

del mercat, en canvi amb les segones buscaríem construir un edifici que 

necessités la mínima il·luminació artificial possible, i per tant, com aquesta 

il·luminació també pot ser amb bombetes que gastin poc, el consum final 

seria inferior al del primera cas 

 

Finalment puc afirmar que la realització d’aquest treball m’ha aportat molts 

coneixements en relació a la sostenibilitat i el consum energètic. M’ha ajudat a 

conèixer altres normatives i maneres de construir edificis. M’ha ensenyat a 

conèixer el funcionament d’una nova eina, que amb les seves limitacions que ja 

he mencionat anteriorment, recomanaria sobretot per gestionar diverses 

propietats , però que necessita ser completada amb altres eines si volem construir 

i gestionar edificis sota la nostra normativa. 
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ENERGY STAR® Portfolio Manager Data Collection Worksheet 
 

This worksheet was designed to help building owners and managers collect data to benchmark 
buildings using EPA’s ENERGY STAR Portfolio Manager. The information in this worksheet will be 
used to establish your building’s profile in Portfolio Manager, which is critical to calculate benchmarks 
of key metrics such as energy intensity and costs, water use, and carbon emissions. All building 
types can be entered into Portfolio Manager and receive energy and water benchmarks, as 
well as a comparison of performance against a national average for buildings of a similar type. 
 
Some buildings will also receive an ENERGY STAR score.  The ENERGY STAR score is a benchmark that indicates how 
efficiently buildings use energy on a 1-100 scale. A score of 50 indicates that energy performance is average compared to 
similar buildings, while a score of 75 or better indicates top performance, and means your building may be eligible to earn 
the ENERGY STAR label. To receive an ENERGY STAR score, the gross floor area of the building must be comprised of 
more than 50% of one of the following space types: bank/financial institution, courthouse, data center, hospital (acute care 
and children's), hotel, house of worship, K-12 school, medical office, office, residence hall/dormitory, retail store, senior 
care facility, supermarket/grocery store, warehouse (refrigerated and unrefrigerated), and wastewater treatment plant. 
 
Use this worksheet to collect the data for all space types applicable to your facility. 

Required Data for ENERGY STAR Benchmarking 
 

• Portfolio Manager username and password. 
• The building street address, year built, and contact information. 
• The building gross floor area and key operating characteristics for each major space type. Use this worksheet to 

collect this information before logging in to Portfolio Manager. 
• 12 consecutive months of utility bills for all fuel types used in the building.  If you don’t have this information 

readily available, contact your utility provider(s) as most will be able to easily supply this historical information.  
 
General Building Information 
 
Facility name CENTRE GERIATRIC COLLSEROLA                                                           Year built 2004   
 
Building address  Ps. del Valle Hebrón 159-169  
 
City  Barcelona (Spain)   
 
 
Space Use Attributes 
 
Before compiling the information noted in the boxes below, review the following important information: 
 

• Specific definitions and instructions for each of the data fields listed in the boxes below can be viewed by 
navigating to Portfolio Manager Help, selecting “Space Type Definitions,” choosing the appropriate building type, 
and selecting “Space Use Information.”  

• Some buildings may contain multiple space types within a single building (e.g. office, data center, and parking OR 
K-12 school and swimming pool). Complete the fields below for each applicable major space types within the 
building.  

• For buildings with multiple tenants with the same space type, these spaces should be entered separately only 
when the number of weekly operating hours among tenants differs by more than 10 hours. For example, in a 
100,000 square foot (SF) office building where 75,000 SF operates 60 hours a week and 25,000 SF operates 80 
hours a week, please list as two separate spaces – one 75,000 SF space and one 25,000 SF space. As this is 
most common in office buildings, multiple office space fields are provided below to capture data for multiple 
tenants if necessary.  

• Default values supplied by Portfolio Manager can be used for all space use characteristics with the exception of 
gross floor area. Using default values will result in an approximate energy performance score which can be a 
beneficial metric for estimating energy performance. If defaults are used for an initial score, it is recommended 
that actual data be added later to more accurately measure a facility’s energy performance. Facilities using 
default values are not eligible to apply for the ENERGY STAR label.  Leave any of the requested information 
below blank (except gross floor area) to use a default value for the field. 

 

https://www.energystar.gov/istar/pmpam/help/portfolio_manager_online_help.htm
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Bank/Financial Institution:  
Required: 
_______ Gross floor area (SF) 

_______ Weekly operating hours 

_______ # of workers on main shift 

_______ # of personal computers 

_______ Percent of floor area that is air conditioned          
(>=50%, <50%, or none) 

_______ Percent of floor area that is heated                     
(>=50%, <50%, or none)    

Data Center: 
Required: 
_______ Gross floor area (SF)  

_______ IT Energy Configuration – Select one from:  

1. Uninterruptible Power Supply (UPS) Meter 
supports only IT Equipment. (Preferred) 

2. UPS Meter includes non-IT load of 10% or less. 
3. UPS Meter includes non-IT load greater than 

10%.  Non-IT load is sub-metered. 
4. UPS Meter includes non-IT load greater than 

10%.  Non-IT load is not sub-metered. 
5. Facility has no UPS Meter. 
6. IT Energy is not current metered at this facility – 

Apply Estimates. 
 

_______ IT Energy Data – 12 months of measured energy 
consumption data is required from either the UPS or 
PDU Meter, depending on IT Energy Configuration 

Meter Type (select 1): UPS Output or PDU Input 

Month Start Date End Date 
Energy 

Consumption 
(kWh) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    
 
Optional: 

_______ UPS System Redundancy (N, N+1, N+2, 2N, 
greater than 2N, none of the above) 

_______ Cooling System Redundancy (N, N+1, N+2, 2N, 
greater than 2N, none of the above) 

Courthouse: 
Required: 

_______ Gross floor area (SF) 
_______ Weekly operating hours 

_______ # of workers on main shift 

_______ # of personal computers 

_______ Percent of floor area that is air conditioned 
(>=50%, <50%, or none) 

_______ Percent of floor area that is heated                    
(>=50%, <50%, or none) 

http://www.energystar.gov/index.cfm?c=eligibility.bus_portfoliomanager_space_types#bank
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=eligibility.bus_portfoliomanager_space_types#computerdatacenter
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=eligibility.bus_portfoliomanager_space_types#courthouse
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Hospital (acute care and children’s): 
Required: 
_______ Gross floor area (>20,000 SF) 

_______ # of licensed beds 

_______ Maximum # of floors 

_______ Tertiary care facility – yes or no 

Optional: 

_______ Laboratory on-site – yes or no 

_______ Laundry facilities on site – yes or no 

_______ Number of Buildings  

_______ Ownership Status (drop down of options) 

 

House of Worship: 
Required: 
_______ Gross floor area (SF) 

_______ Maximum seating capacity 

_______ Weekdays of operation 

_______ Hours of operation per week 

_______ # of personal computers 

_______ Presence of cooking facilities - yes or no 

_______ # of commercial refrigeration/freezer units  

 

Hotel: 
Required: 

_______ Gross floor area (SF) 
_______ # of rooms 

_______ # of workers on main shift 

_______ # of commercial refrigeration/freezer units    

_______ On-site cooking – yes or no 

_______ Percent of floor area that is cooled in 10% 
increments (10%, 20%, 30%, etc.) 

_______ Percent of floor area that is heated in 10% 
increments (10%, 20%, 30%, etc.) 

Optional: 

_______ Hours per day the guests are on-site 

_______ Number of guest meals served 

_______ Square footage of full-service spas 

_______ Square footage of gym/fitness center 

_______ Laundry processed at site (drop down of 
options) 

_______ Annual quantity of laundry processed on-site 

_______ Average Occupancy (%) 

 

K-12 School: 
Required: 

_______ Gross floor area (SF) 
_______ # of personal computers 

_______ # of walk-in refrigeration/freezer units 

_______ High school - yes or no 

_______ Open weekends – yes or no 

_______ On-site cooking – yes or no 

_______ Percent of floor area that is cooled in 10% 
increments (10%, 20%, 30%, etc.) 

_______ Percent of floor area that is heated in 10% 
increments (10%, 20%, 30%, etc.) 

Optional: 
_______ Months of use 

_______ School District 

 

http://www.energystar.gov/index.cfm?c=eligibility.bus_portfoliomanager_space_types#hospital
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=eligibility.bus_portfoliomanager_space_types#house
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=eligibility.bus_portfoliomanager_space_types#house
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=eligibility.bus_portfoliomanager_space_types#hotel
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=eligibility.bus_portfoliomanager_space_types#k-12
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Medical Office: 
Required: 
_______ Gross floor area (SF) 

_______ # of workers on main shift 

_______ Weekly operating hours 

_______ Percent of floor area that is cooled in 10% 
increments (10%, 20%, 30%, etc.) 

_______ Percent of floor area that is heated in 10% 
increments (10%, 20%, 30%, etc.) 

 

General Office 1: 
Required: 
_______ Gross floor area (SF) 

_______ Weekly operating hours 

_______ # of workers on main shift 

_______ # of personal computers 

_______ Percent of floor area that is air conditioned   
(>=50%, <50%, or none) 

_______ Percent of floor area that is heated                    
(>=50%, <50%, or none) 

 

Multifamily Housing: 
Required: 
_______ Gross floor area (SF)  

Optional: 
_______ Number of units 

_______ Number of bedrooms 

_______ Number of floors 

_______ Percent of square footage devoted to individual                                   
units 

_______ Number of laundry hookups in each unit 

_______ Number of laundry hookups in common area 

_______ Number of dishwashers in each unit 

_______ Percent of floor area that is cooled in 10%         
increments (10%, 20%, 30%, etc.) 

_______ Percent of floor area that is heated in 10% 
increments (10%, 20%, 30%, etc.) 

_______ Affordable or market rate 
 

General Office 2: 
Required: 
_______ Gross floor area (SF) 

_______ Weekly operating hours 

_______ # of workers on main shift 

_______ # of personal computers 

_______ Percent of floor area that is air conditioned (>=50%, 
<50%, or none) 

_______ Percent of floor area that is heated                    
(>=50%, <50%, or none) 

Other: 
Required: 

_______ Gross floor area (SF) (must be less than 10% 
of gross building floor area in order for the 
building to be eligible for a rating) 

Optional: 

_______ # of personal computers 

_______ Weekly operating hours 

_______ # workers on main shift 

General Office 3: 
Required: 

_______ Gross floor area (SF) 
_______ Weekly operating hours 

_______ # of workers on main shift 

_______ # of personal computers 

_______ Percent of floor area that is air conditioned   
(>=50%, <50%, or none) 

_______ Percent of floor area that is heated                    
(>=50%, <50%, or none) 

 

http://www.energystar.gov/index.cfm?c=eligibility.bus_portfoliomanager_space_types#medical_office
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=eligibility.bus_portfoliomanager_space_types#office
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=eligibility.bus_portfoliomanager_space_types#multifamily housing
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=eligibility.bus_portfoliomanager_space_types#office
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=eligibility.bus_portfoliomanager_space_types#other
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=eligibility.bus_portfoliomanager_space_types#office
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Parking: 
Required: 
_______ Gross floor area that is enclosed (SF) 

_______ Gross floor area that is not enclosed with a roof 
(SF) 

_______ Gross floor area that is open (SF) 

_______ Weekly hours of access 

 

Retail Store: 
Required: 
_______ Gross floor area (SF) 

_______ Weekly operating hours 

_______ # of workers on main shift 

_______ # of personal computers 

_______ # of cash registers 

_______ # of walk-in refrigeration/freezer units 

_______ # of open & closed refrigeration/freezer cases 

_______ Percent of floor area that is cooled in 10% 
increments (10%, 20%, 30%, etc.) 

_______ Percent of floor area that is heated in 10% 
increments (10%, 20%, 30%, etc.) 

_______ Exterior entrance to the public – yes or no 
 

Residence Hall/Dormitory: 
Required: 
_______ Gross floor area (SF) 

_______ # of rooms 

_______ Percent of floor area that is cooled in 10% 
increments (10%, 20%, 30%, etc.) 

_______ Percent of floor area that is heated in 10% 
increments (10%, 20%, 30%, etc.) 

Optional: 

_______ Computer lab on-site – yes or no 

_______ Dining Hall on-site– yes or no  

Senior Care Facility: 

Required: 
16.486    Gross floor area (SF) (m2) 

  110        # of units 

  200       Average Number of Residents 

  225       Total Resident Capacity 

   30        # of workers on the main shift 

     5        # of PCs owned by the community (does not include 
PCs    by residents)  

     4       # of commercial refrigeration/freezer units 

     0       # of commercial washing machines 

    10       # of residential washing machines 

     2       # of residential electronic lift systems 

   80 %    Percent of floor area that is cooled in 10% 
increments (10%, 20%, 30%, etc.) 

   70 %   Percent of floor area that is heated in 10% 
increments (10%, 20%, 30%, etc.) 

 

http://www.energystar.gov/index.cfm?c=eligibility.bus_portfoliomanager_space_types#parking
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=eligibility.bus_portfoliomanager_space_types#retail
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=eligibility.bus_portfoliomanager_space_types#dorm
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=eligibility.bus_portfoliomanager_space_types#senior
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Supermarket/Grocery Stores: 
Required:  
_______ Gross floor area (SF) 

_______ Weekly operating hours 

_______ Workers on main shift 

_______ On-site cooking – yes or no 

_______ # of walk-in refrigeration/freezer units 

_______ Percent of floor area that is cooled in 10% 
increments (10%, 20%, 30%, etc.) 

_______ Percent of floor area that is heated in 10% 
increments (10%, 20%, 30%, etc.) 

Optional: 
_______ # of open or closed refrigeration/freezer cases 

_______ # of registers and/or personal computers 

 

Swimming Pool: 
Required: 
__________ Swimming pool size, choose from: 

Olympic (50 meters x 25 meters) 
Recreational (20 yards x 15 yards) 
Short Course (25 yards x 20 yards) 

__________ Indoor or outdoor 

Optional: 
_______ Months of use 
 

Warehouse (refrigerated and unrefrigerated): 

Warehouse (Unrefrigerated): 
Required: 

_______ Gross floor area (SF) 
_______ Weekly operating hours 

_______ # of workers on main shift 

_______ # of walk-in refrigerators/freezer units 

_______ Percent of floor area that is cooled in 10%         
increments (10%, 20%, 30%, etc.) 

_______ Percent of floor area that is heated in 10% 
increments (10%, 20%, 30%, etc.) 

Optional:  
_______ Distribution Center – yes or no 

 

Warehouse (Refrigerated): 

_______ Gross floor area (SF) 
_______ Weekly operating hours 

_______ # of workers on main shift 
 

Wastewater Treatment Plant: 
Required: 
_______ Average influent flow (mgd) 

_______ Average influent biological oxygen demand (BOD5)  

_______ Average effluent biological oxygen demand (BOD5)  

_______ Plant design flow rate (mgd) 

_______ Presence of fixed film trickle filtration process –  yes 
or no 

_______ Presence of nutrient removal process – yes or no 

 

 Water Treatment and Distribution Utility: 

Required: 
_______ Average flow (mgd) 
 

 

http://www.energystar.gov/index.cfm?c=eligibility.bus_portfoliomanager_space_types#supermarket
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=eligibility.bus_portfoliomanager_space_types#swimmingpool
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=eligibility.bus_portfoliomanager_space_types#warehouse
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=eligibility.bus_portfoliomanager_space_types#wastewater
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=eligibility.bus_portfoliomanager_space_types#water_treatment
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