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1. Objecte i justificació 

1.1. Objecte 

L‟objecte d‟aquest projecte es estudiar el sistema òptim de producció energia 

elèctrica i tèrmica d'un hotel. 

1.2. Justificació 

Els hotels son uns establiments que consumeixen una gran quantitat 

d‟energia per tal de poder donar servei i un gran confort als clients. Degut a 

aquest gran consum d‟energia es dona que el 10% dels costos d‟explotació 

d‟un hotel són per aquesta raó.   

A més a més,en els últims anys el preu de l‟energia ha experimentat un 

augment de preu considerable provocant que aquestos costos augmentin 

significativament. 

 

Figura 1. Cost de aprovisionament del gas natural ( Font: Agencia 

tributaria i CNE) 

En aquesta gràfica es visualitza l‟evolució del preu d‟adquisició per part de 

les companyies del preu del gas natural. Com es mostra en la gràfica des de 

juliol del 2009 al juliol del 2011  el preu ha augmentat més d‟un 30% i es 

mostra una tendència alcista molt clara. 
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Any Trimestre 
Preu mig d‟energia 
facturat a Clients 

(€/MWh) 

2006 

T1 47,1 

T2 48,99 

T3 51,1 

T4 53,44 

2007 

T1 55,87 

T2 58,4 

T3 59,76 

T4 61,04 

2008 

T1 62,86 

T2 65,16 

T3 68,24 

T4 68,82 

2009 

T1 71,8 

T2 73,18 

T3 72,01 

T4 67,64 

2010 

T1 66,61 

T2 63,37 

T3 62,4 

Taula 1. Evolució dels preus de l‟electricitat (font: CNE) 

Tal com es mostra en la taula anterior, s‟ha produït un increment de més del 

30% en el preu de l‟electricitat des del 2006. 

Unint l‟elevat cost de l‟energia amb el continu augment del preu de l‟energia 

fa que cada cop sigui més necessari un estudi i control més exhaustiu de 

l‟energia consumida. Per aquesta raó, en aquest projecte es realitza un 

estudi de quin sistema pot ser el més econòmic.  

Un altre factor molt important en aquests cas és que si s‟aconsegueix una 

rebaixa econòmica del cost d‟explotació del complex hoteler s‟aconsegueix 

un major marge per poder elegir un preu més econòmic de l‟habitació que se 

li ofereix al client i d‟aquesta manera poder guanyar quota de mercat. 

Un altre avantatge de realitzar aquest anàlisi és la possibilitat de reduir el 

consum d‟energia primària provocant una disminució de les emissions 

d‟efecte hivernacle. Aquest fet amb una correcta gestió ambiental en el 

conjunt de l‟hotel pot ajudar a aprovar les auditories per aconseguir el 
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certificat EMAS o el ISO 14001, la qual cosa pot ajudar a tenir una imatge 

molt millor enfront de la societat que cada cop es preocupa més pel medi 

ambient i per assolir un creixement sostenible. 

Amb aquesta reducció d‟emissió de gasos contaminants també s‟ajuda a que 

el país s‟apropi una mica més al límit establert  pel protocol de Kyoto ja que 

en l‟actualitat no es compleix.  
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2. Abast i especificacions bàsiques 

2.1. Abast. 

En aquest projecte es farà una estimació del consum energètic del hotel, 

també es realitzarà un disseny preliminar de les instal·lacions de producció 

de calor i fred i electricitat. 

A continuació es realitzarà un estudi econòmic comparatiu entre les següents 

tecnologies: 

 - Instal·lació convencional amb plaques solars tèrmiques. 

 - Instal·lació de trigeneració. 

 - Instal·lació de bomba de calor i plaques solars tèrmiques. 

De cadascuna de les alternatives es realitzarà un estudi per estimar el cost 

de producció de calor i fred a l‟hotel, per tal de poder seleccionar la millor. 

Per una altra part, no es realitzarà el disseny d‟implantació final de la 

alternativa seleccionada i tampoc es realitzarà el disseny de la instal·lació 

elèctrica. 

2.2. Especificacions bàsiques 

El sistema haurà de cobrir la totalitat de demanda de calor i fred del complex 

hoteler i complir amb la normativa. 
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3. Característiques del hotel 

3.1. Descripció general 

El complex hoteler és de categoria de 4 estrelles en fase de construcció. Està 

situat en un terreny de aproximadament 27.430 m2 i té 6 plantes d‟altura i 3 

subterranis.  

En la planta 0 es troba una amplia recepció, una botiga, una sala de jocs, 

una sala d‟Internet, una ampla zona de bar i una zona de lounge. 

En la planta -1 es disposa d‟una sala per la recreació d‟espectables, diferents 

petites sales que poden ser utilitzades per diferents fins com ara reunions o 

videoconferències. En aquesta planta està la sortida que dóna accés a la 

piscina exterior i uns vestidors per als usuaris que ho necessitin. També en 

aquesta planta hi ha el menjador amb la seva cuina que dóna servei a la 

totalitat del complex hoteler així com diferents magatzems, la bugaderia i sala 

de climatitzadors. També disposa d‟una zona de ludoteca per als nens petits. 

En la planta -2 hi ha una zona destinada a aparcament de cotxes. També hi 

ha un SPA amb vestuari femení i masculí, diferents habitacions amb cabines 

de tractament, una sauna, una cabina de vapor, una piscina interior i 

finalment un gimnàs. En aquesta planta també hi ha la zona de sala de 

calderes i diferents sales per la maquinària necessària pel correcte 

funcionament del complex. 

Pel que fa a les habitacions en el complex, hi han de 4 tipus diferents 

distribuïdes per les diferents plantes tal com mostra la següent taula:  

NIVELL       
TIPUS HAB 

-1 0 1 2 3 4 5 TOTAL PER 
TIPUS HAB. 

Estàndard 6 42 84 84 52 18   286 

Estàndard 
Familiar 

20 25 13 17 16 8   99 

Suite      2 10 17 16 4 49 

Dúplex             14 14 

TOTAL PER 
NIVELL 

26 67 99 111 85 42 18 448 

Taula 2. Distribució i tipus d‟habitacions del complex hoteler 

Les habitacions estàndard són habitacions amb un bany i un llit familiar. Les 

habitacions estàndard familiar disposa d‟un bany, d‟una saleta amb un sofà 

llit i una habitació separada amb un llit de matrimoni. Alguna d‟aquestes  

habitacions es poden connectar amb una altra. Les suites disposen de dos 
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bany, dos habitacions unides i una petita cuina. El cas de les habitacions 

dúplex estan dividides en dues plantes. En la planta baixa hi ha un saló amb 

una taula i un sofà llit amb una petita cuina i també hi ha un petit bany amb 

una dutxa. En el cas de la planta superior, hi ha una amplia habitació amb un 

llit doble i un ampli bany amb una dutxa. Moltes de les habitacions disposen 

de terrasses cap a l‟exterior. 

 

3.2. Descripció instal·lació i demanda energètica 

3.2.1. Instal·lació elèctrica 

La instal·lació elèctrica parteix de la instal·lació de dos transformadors, un de 

1600kVA i un de 800kVA.  Aquestos transformadors alimenten a tres quadres 

generals que donen servei a tot el complex. 

La potència estimada instal·lada del complex es 4.910 kW i s‟estima que la 

potència màxima instantània és 2615 kW incloent els consums de les 

màquines de fred convencionals. 

Per tal de estimar  el consum anual s‟ha estimat els següents dies prototipus 

mensuals: 
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hora gener Feb. març abril maig juny Jul. agost Sep. Oct. Nov. Dec. 

0 394 404 455 607 556 634 704 627 668 607 566 445 
1 358 367 413 551 505 617 664 626 669 551 514 404 
2 340 349 392 523 479 592 662 623 653 523 488 383 
3 303 311 350 467 428 529 591 568 583 467 435 342 
4 294 302 340 453 415 513 573 568 566 453 422 332 
5 303 311 350 467 428 529 591 607 583 467 435 342 
6 455 467 525 700 642 793 877 906 875 700 653 513 
7 607 622 700 933 856 1058 1111 1156 1167 933 871 684 
8 683 700 787 1050 962 1190 1159 1211 1287 1050 980 770 
9 758 778 875 1167 1069 1241 1182 1231 1350 1167 1089 856 
10 698 716 805 1073 910 1010 950 972 1137 999 1002 787 
11 607 622 700 933 705 723 682 667 873 782 871 684 
12 683 700 787 1050 720 733 758 705 943 808 980 770 
13 698 716 805 1073 644 638 710 606 915 733 1002 787 
14 607 622 700 933 396 346 439 271 682 474 871 684 
15 561 576 648 863 242 159 278 62 536 314 806 633 
16 698 716 805 1073 424 356 512 304 782 514 1002 787 
17 834 856 962 1283 663 635 781 622 1070 770 1198 941 
18 864 887 997 1330 794 792 894 786 1176 905 1241 975 
19 910 933 1050 1400 991 1011 1087 1048 1339 1107 1307 1027 
20 864 887 997 1330 1073 1097 1151 1166 1351 1184 1241 975 
21 758 778 875 1167 1018 1063 1096 1110 1230 1115 1089 856 
22 698 716 805 1073 984 1053 1073 1072 1163 1073 1002 787 
23 455 467 525 700 642 692 656 637 729 700 653 513 

TOTAL 14430 14800 16651 22200 16546 18006 19181 18152 22326 18397 20720 16280 

Taula 3. Dies prototipus mensuals de consum d‟electricitat 

Aquest dies prototipus proporcionen el perfil de consum d‟energia i una 

estimació del consum anual el qual s‟ha estimat en un valor de 6.621 MWh. 

Tal com marca el reglament electrotècnic de baixa tensió es necessita una 

font d‟energia elèctrica d‟emergència.  

3.2.2. Instal·lació  tèrmica 

3.2.2.1. Climatització i calefacció 

El sistema de climatització de l‟hotel es realitza en el cas de les zones 

comuns i el Spa per un sistema 4 tubs hidràulics que alimenta els fan-coils 

repartits al llarg d‟aquestes zones. En el cas de les habitacions per un 

sistema dos tubs per els quals s‟envia aigua calenta o freda que alimenten 

els climatitzadors de les habitacions segons les necessitats.  

La potència de climatització del projecte inicial era de 2780 kW de fred i de 

2090 de calor tenint en compte que també es realitza producció de ACS. 
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La demanda horària tant de calefacció com de refrigeració s‟ha estimat, al 

tractar-se d‟un hotel encara no construït, a partir de la utilització de dies 

prototipus i comparant els resultats que siguin concordants amb altres hotels. 

Com per exemple l‟hotel “Dorada Palace”  que obtenim les dades al projecte  

“Instalación de planta de poligeneración de energía en un hotel en Salou”. 

Els dies prototipus utilitzats per a l‟estimació del calor han estat: 

Hora Gen. Feb. Març Abril Maig Juny Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Des. 

0 896 723 604 372 0 0 0 0 0 77 643 896 

1 1326 952 643 403 0 0 0 0 0 334 741 1326 

2 1450 1126 847 550 0 0 0 0 0 541 939 1450 

3 1450 1198 932 611 0 0 0 0 0 565 1002 1450 

4 1450 1239 1015 663 0 0 0 0 0 596 1052 1450 

5 1450 1262 1093 707 0 0 0 0 0 612 1090 1450 

6 1450 1278 1171 739 0 0 0 0 0 658 1135 1450 

7 1379 1230 1193 710 0 0 0 0 0 653 1118 1379 

8 1300 1162 1179 662 0 0 0 0 0 615 1082 1300 

9 1274 1105 1159 633 0 0 0 0 0 579 1078 1274 

10 1211 980 1044 562 0 0 0 0 0 462 989 1211 

11 1087 802 822 485 0 0 0 0 0 261 794 1087 

12 907 583 540 402 0 0 0 0 0 63 528 907 

13 694 356 281 253 0 0 0 0 0 0 229 694 

14 486 169 154 41 0 0 0 0 0 0 47 486 

15 301 52 26 0 0 0 0 0 0 0 0 301 

16 159 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 159 

17 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 

18 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291 

19 562 76 46 46 0 0 0 0 0 0 0 562 

20 718 157 108 108 0 0 0 0 0 0 182 718 

21 791 374 158 164 0 0 0 0 0 0 351 791 

22 840 532 372 252 0 0 0 0 0 0 456 840 

23 869 639 498 319 0 0 0 0 0 21 555 869 

Total 22460 15994 13887 8684 0 0 0 0 0 6037 14012 22460 

Taula 4. Dies prototipus mensuals de calefacció 

El cas del més d‟octubre s‟aplica a partir del dia 15 d‟octubre ja que es quan 

comença a haver-hi més fred. 

Els dies prototipus seleccionats per a l‟estimació del fred han estat:  
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hora gener febrer març abril maig juny juliol agost Sep. Oct.  Nov. Dec. 

0 0 0 0 0 0 242 552 710 350 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 129 156 435 217 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 17 81 258 46 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 177 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 129 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 86 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 23 65 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 46 170 212 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 101 411 453 62 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 196 709 778 260 0 0 0 

11 0 0 0 0 178 494 983 1101 491 0 0 0 

12 0 0 0 0 361 802 1200 1384 704 0 0 0 

13 0 0 0 0 581 1095 1372 1665 886 0 0 0 

14 0 0 0 0 815 1387 1557 1977 1022 0 0 0 

15 0 0 0 0 1101 1706 1781 2334 1162 0 0 0 

16 0 0 0 0 1316 1964 1955 2611 1301 0 0 0 

17 0 0 0 0 1341 2061 2032 2700 1342 0 0 0 

18 0 0 0 0 1229 1965 2024 2610 1279 0 0 0 

19 0 0 0 0 1019 1714 1896 2366 1165 0 0 0 

20 0 0 0 0 701 1379 1644 1962 986 0 0 0 

21 0 0 0 0 350 983 1278 1456 745 0 0 0 

22 0 0 0 0 124 621 915 1069 548 0 0 0 

23 0 0 0 0 0 391 687 859 429 0 0 0 

Total 0 0 0 0 9116 17290 21425 27436 12997 0 0 0 

Taula 5. Dies prototipus mensuals de fred 

A partir d‟aquestes dades s‟ha constituït la següent taula amb les demandes de 

calor i fred mensuals. 

Mes Demanda 
de 

calefacció 

Demanda  
de fred  

Gener 696.247 0 

Febrer 447.834 0 

Març 430.483 0 

Abril 260.525 0 

Maig 0 109.387 

Juny 0 518.713 

Juliol 0 664.170 

Agost 0 850.501 

Setembre 0 389.921 

Octubre 102.547 0 

Novembre 420.366 0 

Desembre 696.247 0 

Total 3.054.249 2.532.691 

Taula 6. Consum de calefacció i refrigeració 
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Tal com es mostra el consum de calefacció es de 3.054 MWh anuals i de 

refrigeració hi ha un consum de 2.532 MWh. 

3.2.2.2. Aigua calenta sanitària (ACS) 

3.2.2.2.1. Descripció 

Per tal de donar servei d‟aigua calenta estan projectats 4 dipòsits de 5.000 

litres els quals són escalfats per dos bescanviadors de calor de 720kW que 

estan escalfats per les calderes tèrmiques. 

3.2.2.2.2. Consum habitacions i cuina 

L‟aigua calenta sanitària s‟utilitza en rentat personal dels usuaris de l‟hotel i 

per a oferir-los tots els serveis necessaris. El consum de ACS per llit segons 

el CTE en un hotel de 4 estrelles es de 70 litres per dia a 60ºC.  

El número de llits el qual esta dissenyat el hotel és de 717 habitacions. Per 

calcular el consum per dia de ACS es tindrà en compte la ocupació de l‟hotel 

segons el més de l‟any el qual s‟ha estimat de la següent manera:  
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mes ocupació 

gener 80% 

febrer 75% 

març 80% 

abril 80% 

maig 80% 

juny 80% 

juliol 85% 

agost 85% 

setembre 80% 

octubre 80% 

novembre 75% 

desembre 85% 

Taula 7. Ocupació mensual estimada. 

En la següent taula es pot apreciar les necessitats de calor per l‟escalfament 

de l‟aigua: 

mes ocupació V Te (ºC) QACS 
(MJ/més) 

gener 80% 40152 10,3 258.583,9392 

febrer 75% 37642,5 10,6 217.640,5031 

març 80% 40152 12,4 247.657,8572 

abril 80% 40152 14,2 230.605,7846 

maig  80% 40152 16,6 225.805,6933 

juny 80% 40152 19,4 204.423,4685 

juliol 85% 42661,5 20,9 216.147,8173 

agost 85% 42661,5 22,4 207.855,7016 

setembre 80% 40152 21,5 193.849,8408 

octubre 80% 40152 19,1 212.798,4529 

novembre 75% 37642,5 15 212.416,6275 

desembre 85% 42661,5 11,7 267.006,1273 

Taula 8. Consum d‟energia per a producció de ACS 

Segons s‟observa el consum anual estimat de ACS és de 2.694.792 MJ 

anual. 

El perfil horari s‟ha estimat constant degut que hi han acumuladors els quals 

absorbeixen els moments de demanda pic. 
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3.2.2.2.3. Consum bugaderia 

Per tal de calcular el consum d‟aigua calenta per al rentat de la roba de 

l‟hotel es fa una estimació de la producció de roba bruta en aquest. S‟ha 

estimat que la quantitat de roba a rentar és de 2410 kg per dia amb plena 

ocupació. El consum d‟aigua calenta per kilogram de roba és de set litres. 

Amb aquestes dades el consum d‟aigua calenta a plena ocupació és de 

5.005 litres per dia. 

Amb aquestes dades i relacionant-ho amb l‟ocupació estimada s‟obté la 

següent demanda d‟energia per produir l‟aigua calenta: 

mes ocupació V Te (ºC) QACS (MJ/més) 

gener 80% 7712 10,3 49.666,25 

febrer 75% 7230 10,6 44.788,11 

març 80% 7712 12,4 46.033,23 

abril 80% 7712 14,2 44.292,48 

maig  80% 7712 16,6 41.971,48 

juny 80% 7712 19,4 39.263,64 

juliol 85% 8194 20,9 40.176,32 

agost 85% 8194 22,4 38.635,03 

setembre 80% 7712 21,5 37.232,76 

octubre 80% 7712 19,1 39.553,76 

novembre 75% 7230 15 40.798,89 

desembre 85% 8194 11,7 49.629,58 

Taula 9. Consum d‟energia per a producció d‟aigua calenta per bugaderia 

Segons s‟observa a la taula anterior el consum anual en aigua calenta per a 

la bugaderia és de 512.042 MJ. 
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4. Normativa. 

Les següents normatives afecten a tots els diferents sistemes de producció: 

Reial Decret 314/2006, de 17 de març, per el que s‟aprova el Codi Tècnic de 

la Edificació.(B.O.E. núm. 74, 28 de març del 2006) 

Reial Decret 1027/2007, de 20 de Juliol de 1.998, pel qual s‟aprova el 

Reglament d‟Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis. (B.O.E. núm. 207, 29 

d‟agost del 2007) i les seves instruccions tècniques complementaries. 

Reial Decret 1618/1980, de 4 de juliol, pel que s‟aprova el Reglament 

d‟instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària amb la fi 

de racionalitzar el seu consum energètic. 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones 

Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51. Real Decreto 842/2002, de 2 de 

agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. B.O.E.: Suplemento al nº 224, 

de 18 de septiembre de 2002 
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5. Estudi econòmic 

Les diferents tecnologies analitzades són: 

 - Instal·lació convencional formada per caldera de gas combinada amb 

plaques solars per producció d‟ACS i torres de refrigeració per donar fred. 

 - Instal·lació de  trigeneració d‟alta eficiència formada per motor tèrmic 

alternatiu i màquina d‟absorció sempre amb el suport de calderes de gas i 

torres de refrigeració. 

 - Instal·lació combinada de bombes de calor per produir la calefacció i 

refrigeració i instal·lació solar amb el suport d‟una caldera de gas. 

5.1. Factors estudiats 

Per al anàlisi econòmic de les alternatives s‟han considerat els següent 

criteris: 

5.1.1. Costos d’inversió 

Els costos d‟inversió són el desembors inicials per a la instal·lació i posta en 

marxa del diferents equips. Els costos d‟inversió que s‟han considerat són els 

costos d‟adquisició i muntatge de tots els equips necessaris en cada cas, les 

canonades necessaries i en el cas de trigeneració s‟ha estimat el preu de les 

necessitats extres de instal·lació de electricitat. 

5.1.2. Costos de consum d’energia 

Els costos de explotació depenen del consum dels equips de les diferents 

energies. El preu de les energies varien molt amb el pas del temps. Per tal de 

realitzar el estudi s‟ha elegit el preu de l‟electricitat i el gas a la pagina web de 

Endesa a data quinze de desembre del 2011.  Els preus de compra de 

electricitat i gas són: 

Paràmetres preu 

Preu gas natural 0,045954 €/kWh 

Preu electricitat pla 0,077344 €/kWh 

Preu electricitat vall 0,121167 €/kWh 

Preu electricitat punta 0,136239 €/kWh 

Taula 10. Preu de l‟electricitat i el gas. 

Per tal de parlar en els mateixos termes en els casos de cogeneració als 

costos de combustible i electricitat li restem els ingressos de l‟energia 
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venuda. El preu de l‟energia venuda depèn dels termes de potència tal com 

marca la llei. Per tal de simular els costos de consum de l‟energia s‟ha 

realitzat un estudi hora a hora al llarg de tot l‟any que cobreixen les 

necessitats de l‟hotel. Aquest càlculs s‟han realitzat mitjançant un full de 

càlcul adjunt en el cd. 

5.1.3. Costos de manteniment 

Els costos de manteniments són derivats de les revisions, reparacions, 

neteges i comprovacions periòdiques que s‟han de dur a terme per tal que el 

sistema funcioni correctament i tingui un rendiment òptim. 

5.2. Sistema de generació per caldera i refredadora 

5.2.1. Descripció general 

La primera alternativa analitzada és la més tradicional que utilitza una planta 

refredadora d‟aigua per produir la refrigeració a l‟estiu i calderes de gas per 

produir la calefacció i l‟ACS. En el cas de l‟ACS també es projecta una 

instal·lació solar degut a les exigències del CTE. 

Per tal de complir el codi tècnic de l‟edificació i altres normatives a més 

d‟aquestes instal·lacions s‟ha de complimentar amb les instal·lacions de 

energia solar tèrmica i la instal·lació d‟una font d‟energia elèctrica 

d‟emergència. 

5.2.2. Equips. 

5.2.2.1. Producció calor 

5.2.2.1.1. Producció de calor 

Per a la producció tant de la calefacció com de ACS s‟instal·len tres calderes 

de gas de condensació Viessman. Aquestes calderes són dos Vitocrossal 

300 de 635 kW i una Vitoplex 300 de 720kW. Les dos primeres calderes són 

per donar servei únicament a calefacció i la tercera caldera dona servei tant a 

calefacció com per a produir el aigua calenta sanitària segons les necessitats 

de l‟hotel. 
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5.2.2.1.2. Energia Solar 

Per tal de complir el codi tècnic de la edificació el document d‟estalvi 

energètic i tractar-se d‟un hotel de nova construcció el 70 % de l‟ACS es té 

que realitzar amb plaques solars tèrmiques. 

La instal·lació solar està formada per 500 captadors Vitosolic 200 F de la 

casa Viessman i 11 dipòsits d‟acumulació de ACS de 6000 litres a més dels 

diferents equips addicionals necessaris per al correcte funcionament 

d‟aquest.  

CARACTERÍSTIQUES CAPTADORS 
SOLARS 

Model col·lector solar:  Vitosol 200-F 

Fabricant col·lector solar:  Viessmann 

Tipologia de col·lector:  Pla 

Superfície unitària 
absorbidor: 2,324 

ƞ0 0,793 

a1 (W/m2k) 4,04 

a2 (W/m2k2) 0,0182 

Taula 11. Característiques captadors solars. 

5.2.2.2. Producció fred. 

Per tal de donar servei d‟aire condicionat a l‟hotel s‟instal·len quatre plantes 

refredadores d‟aigua de la casa Airlan Aermec  el model NSB-3202 A. 

Donant una potència total de 2780 kW. 

5.2.2.3. Grup electrogen. 

A part d‟aquests equips es necessita a la instal·lació un grup electrogen per 

tal de donar servei als serveis essencials del complex hoteler en cas de 

fallida de l‟alimentació elèctrica.  

5.2.3. Cost dels equips 

El cost total de les tres calderes de gas és de 100.431 €. El cost de cada 

planta refredadora  és de 104.942€.  

Els cost de les plaques solars i suports és de 131.143,65€, el cost dels 14 

acumuladors de 5000 L  és de 74.060 € i la resta d‟elements, els dissipadors 

d‟energia per els casos d‟excés d‟energia valen 15.180 € en tota. 
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També es necessita la instal·lació d‟un grup electrogen per casos 

d‟emergència que te un cost estimat de 89.188 €. 

A més a més esta tota la instal·lacions de canonades, vàlvules i connexions 

a equips de producció que s‟ha estimat un cost 118.084. 

Això fa un cost de 1.330.057,90€. 

5.2.4. Cost de explotació 

Primer de tot, per tal de saber el cost energètic de l‟hotel s‟ha realitzat la 

següent taula on s‟observen els consum s d‟energia i l‟estalvi produït per les 

plaques solars tèrmiques. Per tal de estimar el consum de gas natural s‟ha 

estimat un rendiment  estacionari de les calderes de gas del 85%.  
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Mes 
electricitat 
consumida 

total 

electricitat 
consumida 

període 
pla 

electricitat 
consumida 

període 
vall 

electricitat 
consumida 

període 
punta 

Demanda 
de ACS 

Enegia 
aportada 

per 
plaques 
solars 

Demanda 
de 

calefaccio 

Calor 
aportat 

calderes 

fred produït 
compressors 

Consum 
energia 
calderes 

gas 

Gener 447.326 247.334 94.684 105.308 94.278 -35.017 696.247 755.507 0 888.832 

Febrer 414.396 229.104 87.727 97.566 79.189 -43.515 447.834 483.508 0 568.833 

Març 516.166 285.369 109.279 121.518 90.294 -63.335 430.483 457.443 0 538.168 

Abril 666.008 405.318 140.989 119.701 84.077 -67.804 260.525 276.798 0 325.645 

Maig 547.651 330.312 133.546 83.793 82.327 -72.251 0 10.076 109.387 11.854 

Juny 704.856 434.015 161.644 109.197 74.531 -70.675 0 3.856 518.713 4.537 

Juliol 805.462 487.940 186.974 130.548 78.806 -78.856 0 0 664.170 0 

Agost 832.723 507.901 194.803 130.019 75.783 -71.862 0 3.921 850.501 4.612 

Setembre 793.577 482.860 178.776 131.941 70.676 -61.458 0 9.218 389.921 10.845 

Octubre 570.305 336.374 145.689 88.242 77.585 -55.283 102.547 124.849 0 146.881 

Novembre 621.589 343.667 131.583 146.339 77.445 -36.970 420.366 460.841 0 542.166 

Desembre 504.667 279.023 106.817 118.826 97.348 -33.935 696.247 759.660 0 893.718 

Total 7.424.725 4.369.217 1.672.511 1.382.998 982.339 -690.962 3.054.249 3.345.627 2.532.691 3.936.032 

Taula 12. Consum d‟energia mensual sistema convencional 
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A partir de les dades anteriors es realitza el càlcul del cost final.  

DEMANDA 
ENERGÈTICA 

P.U total 
consum 

(kW) 

total consum 
(€) 

Electricitat pla 0,077344 4.369.217 337.933 

Electricitat vall 0,121167 1.672.511 202.653 

Electricitat punta 0,136239 1.382.998 188.418 

Gas natural 0,045954 3.936.032 180.876 

  cost total 909.880 

Taula 13. Resum del cost anual energètic estimat hotel instal·lació 

convencional 

Tal com s‟observa en l‟anterior taula el cost final de l‟energia consumida és 

de 909.880  €. 

5.2.5. Manteniment instal·lació 

Per tal de mantenir les instal·lacions amb perfecte estat i tenir un rendiment 

el més elevat possible es tenen que seguir unes tasques de manteniment. A 

continuació es marquen les pautes a seguir per cada tipus d‟instal·lació i una 

estimació econòmica. 

5.2.5.1. Calderes de gas 

En la següent taula es marca les operacions i la freqüència que s‟han de 

realitzar aquestes operacions per tal de tenir el rendiment màxim possible en 

l‟àmbit de les calderes de gas. La freqüència esta marcada com A si és 

anual, M mensual o T trimestral.  
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Treballs freqüència 

Verificació de la vàlvula de seguretat i comprovació de la pressió 
d‟obertura i estanquitat de tancament 

2.A 

Inspecció del sistema d‟ompliment de l‟aigua de la caldera M 

Verificació de la pressió de treball en el vas d‟expansió i comprovació 
de membrana 

2.A 

Verificació i neteja de la cambra de combustió 2.A 

Verificació i neteja del circuit de fums, tub i turbuladors 2.A 

Verificació de inexistència de fugues d‟aigua en la cambra de 
combustió i tubs 

A 

Inspecció del elements refractaris i reparació si procedeix 2.A 

Verificació  de l‟estat de l‟aïllament tèrmic de la caldera A 

Verificació de l‟estat de les mires de la caldera i del cremador. Neteja 
o substitució segons procedeix 

A 

Neteja de la caixa de fums i xemeneia de la caldera A 

Neteja del filtre de gas T 

Inspecció de fugues de combustible i correcció si procedeix M 

Verificació de estanquitat i actuació de vàlvules de tall manuals i 
automàtiques 

2.A 

Comprovació del reglatge i actuació del piròstat M 

Comprovació del reglatge i actuació del termòstat de seguretat del 
generador 

M 

Verificació de la pressió de subministrament de gas i ajustament dels 
reguladors de alta i baixa pressió si procedeix 

M 

Verificació i neteja del capçal de combustió i disc deflector de la flama T 

Verificació i ajustament de la posició relativa  de disc deflector, boca 
del canó i elèctrodes 

A 

Verificació i ajustament de la posició del canó en la cambra de 
combustió  i ajust de la flama 

A 

Verificació dels elèctrodes de encesa i substitució si procedeix A 

Neteja i verificació dels injectors de gas i vàlvules de la rampa de 
regulació 

2.A 

Verificació de l‟estat i actuació de les electrovàlvules del cremador 2.A 

Verificació, ajust i neteja de la cèl·lula iònica del cremador T 

Verificació del programador del cremador i comprovació del procés 
d‟encesa i apagat 

A 

Verificació  de l‟estat del transformador i connexions A 

Verificació de l‟estat i funcionament del ventilador del cremador. Ajust 
si procedeix 

T 

Toma de dades de paràmetres de la combustió, anàlisis i ajust dels 
mateixos. Càlcul de rendiment 

M 

Verificació  de l‟estat i actuació dels dispositius automàtics de 
detecció de fugues de gas 

M 

Verificació del tancament de la vàlvula automàtica de seguretat de tall 
de subministrament de gas en cas d‟emergència 

M 

Taula 14. Operacions manteniment calderes de gas. (Font:”Guia técnica 

Mantenimiento de instalaciones térmicas” IDAE) 



 Memòria 

23 

 

Per tal de realitzar el manteniment s‟ha de contractar una empresa 

especialitzada i s‟ha estimat que te un cost de 1.100€ per caldera. 

5.2.5.2. Planta refredadora 

En la següent taula es marca les operacions i la freqüència que s‟han de 

realitzar aquestes operacions per tal de tenir el rendiment màxim possible en 

l‟àmbit les plantes refredadores 

Treballs  Freqüència  

Verificació  de l‟estat de las reixes de protecció de ventiladores i bateries 
exteriors  

A  

Verificació  de l‟estat dels suports antivibradors i amortidors elàstics de 
suport 

A  

Verificació  de l‟estat de la estructura metàl·lica: panells, tancaments, 
juntes de estanquitat i accessoris  

A  

Verificació  de l‟estat i funcionalitat dels acoblaments elàstics de las 
canonades  

A  

Verificació de la inexistència de danys estructurals  A  

Verificació  de l‟estat de las suspensions i encoratges de compressors  A  

Verificació de l‟estat del aïllament tèrmic i acústic, i reparació, si 
procedeix  

A  

Verificació de la inexistència de fuites de aigua   M  

Verificació  de l‟estat i comprovació de la funcionalitat del sistema de 
emplenat automàtic  

M  

Verificació  de l‟estat i funcionalitat dels components del circuit hidràulic  2.A 

Verificació  de l‟estat de las bateries de intercanvi tèrmic: estat de las 
aletes, corrosions, etc.  

A  

Verificacions de la funcionalitat de la sèrie exterior de seguretats de 
compressors i comprovacións de enclavaments  

M  

Verificacions de l‟estat, ajust i actuació de tots los elements de 
comandament i regulació, termòstats i pressòstats  

2.A  

Verificacions de l„estat, ajust i actuació de tots los elements de 
seguretat, termòstats i pressòstats  

M  

Verificacions de l‟estat, ajust i actuació del sistema de regulació i control 
de la temperatura de l‟aigua   

M  

Verificacions de l‟estat, ajust i actuació de tots los elements de control 
de pressions de condensació o evaporació sobre la bateria exterior  

M  

Comprovacións de actuació i ajust de dispositius de limitació d‟encesa 
de compressors  

M  

Verificacions i ajust, si procedeix, de tots los paràmetres consignats en 
la configuració de microprocessadors de control  

2.A  

Lectura de memòries històriques de microprocessadors de control i 
comprovacións de les correccions de les anomalies registrades, així 

com de les possibles causes que les van originar 

M  
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Verificacions de la correcta actuació dels dispositius de control de 
capacitat dels compressors  

2.A  

Verificacions de estat i actuació de vàlvules de expansió  2.A  

Verificacions de estat i actuació de vàlvules de retenció en circuits 
frigorífics  

2.A  

Verificacions de estat i actuació de electrovàlvules (solenoides) en 
circuits frigorífics  

2.A  

Verificacions de actuació de dispositius de treure gel 2.A  

Verificacions de estat, connexions, ajusts i actuació de programadors  2.A  

Inspecció de filtres deshidratadors de refrigerant 2.A  

Inspecció de deshidratadors, purga tèrmica i substitució de cartutxos  2.A  

Verificacions, ajust i contrast de instruments de mesura: manòmetres i 
termòmetres  

A  

Verificacions de l‟estat i funcionament dels moto ventiladors d‟aire 
exterior. Neteja, si procedeix  

2.A  

Verificacions d‟inexistència de sorolls i vibracions durant el 
funcionament de la màquina  

2.A  

Inspecció d‟estanquitat de juntes i tancaments mecànics (inexistència de 
degoteig d'oli) en compressors oberts 

2.A  

Comprovació de la pressió del circuït de subministrament  M  

Comprovació de la pressió de utilització  M  

Inspecció de fugues en la xarxa de gas i estat de las canalitzacions  M  

Verificació de l‟estat i neteja dels filtres de gas  2.A  

Comprovació del tancament estanc de les vàlvules de tall  2.A  

Verificació de l'estat i actuació dels reguladores de pressió de alta i 
baixa, i ajust si procedeix  

M  

Comprovació de la estanquitat de les vàlvules de seguretat  M  

Verificació de l‟actuació dels dispositius automàtics de detecció de 
fugues de gas  

M  

Verificació del estat, actuació i tancament estanc de vàlvules 
automàtiques  

M  

Inspecció dels elements contra incendis: vigència de les revisions 
periòdiques, senyalització  

2.A  

Inspecció d‟aïllaments tèrmics i acústics, i reparació, si procedeix  A  

Inspecció del nivell de l'oli en el càrter dels motors M  

Canvi de l'oli dels motors  A  

Inspecció del filtre d‟aire: neteja o substitució  2.A  

Verificació del funcionament del motor tèrmic i dels seus elements de 
regulació i seguretat  

M  

Verificació de la inexistència de vibracions i sorolls estranys durant el 
funcionament del motor tèrmic  

M  

Control de consums de combustible del motor tèrmic i contrast amb els 
nominals previstos 

M 

Taula 15. Operacions manteniment planta refredadores. (Font:” Guia 

técnica Mantenimiento de instalaciones térmicas” IDAE) 

El manteniment de cada planta refredadora s‟estima amb un preu de 950€.  
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5.3. Sistema de trigeneració. 

5.3.1. Descripció general 

Aquest sistema aprofita l‟energia primària per produir al mateix temps 

electricitat i calor a partir de la combustió en un grup motor o turbina acoblat 

a un generador elèctric, a diferència del sistema convencional que produeix 

l‟electricitat per un costat i el calor en un altre. El calor generat es pot utilitzar 

en aquest cas per a per calefacció o mitjançant una màquina d‟absorció  per 

produir fred. Aquest fet de produir calor i electricitat en el punt de consum fa 

que es doni un estalvi del  37,5% respecte el sistema tradicional  tal com es 

mostra les següents imatges. 

  

Figura 2. Comparació sistema tradicional amb sistema de cogeneració 

(Font: IDAE) 

Aquesta reducció de consum d‟energia primària permet una reducció de les 

emissions d‟efecte hivernacle a part d‟una reducció de costos. Per aquesta 

raó de reducció d‟emissions aquesta energia rep ajudes per part de l‟estat. 

Això es deu al marc legislatiu comunitari i per un intent d‟apropar-se a les 

emissions màximes marcades pel protocol de Kyoto. Gracies a les ajudes 

que s‟estan donant la potencia instal·lada de instal·lacions de cogeneració ha 

augmentat significativament en els últims anys. 
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Taula 16. Evolució de la potència instal·lada d‟instal·lacions de 

cogeneració a Espanya. 

Una altra avantatge d‟aquest sistema es la producció d‟electricitat prop del 

punt de consum, evitant d‟aquesta manera la pèrdua provocada pel transport 

des de la central de producció elèctrica fins als punts de consum. El 

problema del fet de produir l‟electricitat just en el punt de consum fa que 

s‟augmentin les emissions a nivell local cosa que a vegades no interessa. 

Aquest sistema es realitza mitjançant la utilització de motors tèrmics o 

turbines de gas que accionen  generadors elèctrics. L‟energia que aquests 

motors perden per refredar-se i pels gasos d‟escapament són els aprofitats 

per realitzar calor.  

Per tal realitzar refrigeració s‟utilitza una maquina d‟absorció que es basa en 

cicle termodinàmic on el fluid és aigua amb borur de liti. Aquest sistema 

utilitza el calor que se li dóna per tal de evaporar part de la barreja de liti i 

aigua i aprofitant les propietats d‟aquesta barreja s‟aconsegueix tenir fred. 

5.3.2. Legislació aplicable 

5.3.2.1. Comunitària 

Directiva 2004/8/CE. L‟objectiu de la present Directiva es incrementar 

l‟eficiència energètica i millorar la seguretat del subministrament elèctric 

mitjanant el foment i desenvolupament de la cogeneració d‟alta eficiència de 

calor i electricitat. 
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5.3.2.2. Estatal 

Real Decreto 616/2007 sobre fomento de la cogeneración. Aquest Real 

Decret té per objecte la creació d‟un marc per al foment de la cogeneració 

d‟alta eficiència de calor i electricitat. 

REAL DECRETO 661/2007. Aquest Real decret té per objectiu regular 

l‟activitat de producció d‟energia elèctrica en regim especial. 

 Orden IET/3586/2011. Aquesta Ordre ministerial regula les tarifes i primes 

de al regim especial a partir del 1 de gener del 2012. Aquestes primes 

s‟actualitzen trimestralment. 

5.3.3. Descripció d’alternatives de trigeneració.  

Per tal de saber quina potència de motor agafar realitzem un gràfic on 

s‟ordena de major a menor la demanda tèrmica total de l‟hotel. Aquesta 

demanda és la suma de les demandes de calefacció, ACS i la de fred, 

suposant que aquest es realitza tot mitjançant una màquina d‟absorció amb 

un COP del 0,7. 

 

Figura 3.  Demanda tèrmica total de l‟hotel 

A partir del que s‟observa al gràfic es veu que el rang per a que estigui un 

nombre elevat d‟hores amb una potencia elevada és el rang entre 1000kW 

tèrmics i 1500kW. A partir d‟aquest fet s‟ha elegit 3 alternatives de motors 

combinats amb les màquines d‟absorció acords a la seva potència per 

observar quina pot ser la més rentable en el cas de la instal·lació que anem a 

realitzar. 
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5.3.3.1. Alternativa A 

5.3.3.1.1. Generador elèctric 

El generador elèctric per aquesta alternativa es el motor tèrmic JMS 316 GS-

N de General Electric. En la següent taula es mostra les propietats generals 

del motor. 

Potencia tèrmica 1060 kW 

Potencia elèctrica 834kW 

Consum de gas 2089kW 

Rendiment elèctric 39,9% 

Taula 17. Característiques generador elèctric 

5.3.3.1.2. Màquina absorció 

La màquina d‟aborció elegida per aquesta alternativa es la maquina LT18-C 

de Thermax. Les característiques nominals en aquestes condicions són les 

següents: 

 

Taula 18. Característiques màquina absorció 

Per tal de refrigerar la màquina d‟absorció es té que instal·lar una torre de 

refrigeració de 1505 kW com a mínim per tal de poder portar a terme el cicle 

per refredar. 

5.3.3.1.3. Altres equips suport. 

Per tal de poder cobrir la demanda i al no estar dimensionat el sistema per 

cobrir tota la demanda tèrmica, es preveu la instal·lació de una caldera  

Viessmann Vitocrossall 300 de 978 kW tèrmics i 3 plantes refredadores 

Airlan-Aermec NSB-3202. 

Capacitat frigorífica  633kW 

Circuit 
aigua 

refrigerada 

Cabal d‟aigua 99 m3/h 

Temperatura 
entrada/sortida  12,2/6,7 ºC 

Circuit 
aigua 

refredament 

Cabal  d‟aigua 180m3/h 

Temperatura 
entrada/sortida  29,4/36,6ºC 

Circuit 
aigua 

calenta 

Cabal  d‟aigua 134,5 m3/h 

Temperatura 
entrada/sortida  90,6/85ºC 

Consum elèctric total 7kW 
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5.3.3.1.4. Cost equips 

Els costos estimats dels equips que es necessiten per la instal·lació són:  

445.000€ del motor tèrmic JMS 316 0 N, el bescanviador de calor de la 

sortida de fums d‟una potència d‟intercanvi de 500 kW té un cost estimat  de 

60.000 € i el mòdul de bypass amb un valor aproximat 15.000€, la màquina 

d‟absorció té un cost aproximat de 130.000€, el de la caldera de 978kW és 

de aproximadament 45.897€, el cost de les tres plantes refredadores 104.942 

cadascuna i finalment el cos de la torre de refrigeració de 1600kW 37.968€. 

5.3.3.2. Alternativa B 

5.3.3.2.1. Generador elèctric 

El generador elèctric per aquesta alternativa és el motor tèrmic JMS 320    

GS-N de General Electric. En la següent taula es mostra les propietats 

generals del motor. 

Potència tèrmica 1307 kW 

Potència elèctrica 1063 kW 

Consum de gas 2605 kW 

Rendiment elèctric 39,9% 

Taula 19. Característiques generador elèctric 

5.3.3.2.2. Màquina absorció 

La màquina d‟aborció elegida per aquesta alternativa és la màquina LT24-T 

de Thermax. Les característiques nominals en aquestes condicions són les 

següents: 

Capacitat frigorífica 
  844kW 

Circuit 
aigua 

refrigerada 

Cabal d‟aigua 329 m3/h 

Temperatura 
entrada/sortida  12,2/6,7 ºC 

Circuit 
aigua 

refredament 

Cabal d‟aigua 240m3/h 

Temperatura 
entrada/sortida  29,4/36,5ºC 

Circuit 
aigua 

calenta 

Cabal d‟aigua 176 m3/h 

Temperatura 
entrada/sortida  90,6/85ºC 

Consum elèctric total 7kW 

Taula 20. Característiques màquina absorció 
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Per tal de refrigerar la màquina d‟absorció s‟ha d‟ instal·lar una torre de 

refrigeració de 1980 kW com a mínim per tal de poder portar a terme el cicle 

per refredar. 

5.3.3.2.3. Equips de suport 

Per tal de poder cobrir la demanda i al no estar dimensionat el sistema per 

cobrir tota la demanda tèrmica, es preveu la instal·lació d‟una caldera  

Viessmann Vitocrossall 300 de 635 kW tèrmics i 3 plantes refredadores 

Airlan-Aermec NSB-3202. 

5.3.3.2.4. Cost equips 

El cost estimat dels equips que es necessiten per la instal·lació són: 

480.000€ del motor tèrmic JMS 320 N, el bescanviador de calor de la sortida 

de fums d‟una potència d‟intercanvi de 600 kW té un cost estimat  de 70.000 

€ i el mòdul de bypass amb un valor aproximat 17.500€, la màquina 

d‟absorció té un cost aproximat de 185.000€, el de la caldera de 635kW és 

de aproximadament 39.070 €, el cost de les tres plantes refredadores 

104.942€ cadascuna i finalment el cost de la torre de refrigeració de 1980 kW 

45.048€. 

5.3.3.3. Alternativa C 

5.3.3.3.1. Generador elèctric 

El generador elèctric per aquesta alternativa és el motor tèrmic JMS 420 GS-

N de General Electric. En la següent taula es mostra les propietats generals 

del motor. 

Potència tèrmica 1649 kW 

Potència elèctrica 1487 kW 

Consum de gas 3460 kW 

Rendiment elèctric 43% 

Taula 21. Característiques generador elèctric 

5.3.3.3.2. Màquina absorció 

La màquina d‟aborció elegida per aquesta alternativa es la maquina LT27-T 

de Thermax. Les característiques nominals en aquestes condicions són les 

següents: 
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Capacitat frigorífica 
  949 kW 

Circuit 
aigua 

refrigerada 

Cabal d‟aigua 356,4 m3/h 

Temperatura 
entrada/sortida  12,2/6,7 ºC 

Circuit 
aigua 

refredament 

Cabal d‟aigua 270 m3/h 

Temperatura 
entrada/sortida  

29,4/36,5 
ºC 

Circuit 
aigua 

calenta 

Cabal d‟aigua 198 m3/h 

Temperatura 
entrada/sortida  90,6/85 ºC 

Consum elèctric total 9,1 kW 

Taula 22. Característiques màquina absorció 

Per tal de refrigerar la màquina d‟absorció s‟ha d‟instal·lar una torre de 

refrigeració de 2.600 kW com a mínim per tal de poder portar a terme el cicle 

per refredar. 

5.3.3.3.3. Equips de suport 

Per tal de poder cobrir la demanda i al no estar dimensionat el sistema per 

cobrir tota la demanda tèrmica, es preveu la instal·lació d‟una caldera  

Viessmann Vitocrossall 300 de 408 kW tèrmics i 3 plantes refredadores 

Airlan-Aermec NSB-3202. 

5.3.3.3.4. Cost equips 

El cost estimat dels equips que es necessiten per la instal·lació són:  

540.000€ del motor tèrmic JMS 420 N, el bescanviador de calor de la sortida 

de fums d‟una potència d‟intercanvi de 900 kW té un cost estimat  de 80.000 

€ i el mòdul de bypass amb un valor aproximat 20.000 €, la màquina 

d‟absorció té un cost aproximat de 211.000€, el de la caldera de 408 kW és 

de aproximadament 29.374€, el cost de les tres plantes refredadores 104.942 

cadascuna i finalment el cos de la torre de refrigeració de 2600kW 67.572 €. 

5.3.4. Perfil d’utilització del sistema 

En totes les alternatives s‟ha considerat el següent perfil d‟utilització del 

motor. Del 15 d‟octubre fins al 30 d‟abril el funcionament és del 100% totes 

les hores del dia. Del 1 de maig al 20 de maig el sistema roman parat degut a 

que no esta encès ni calefacció ni refrigeració de l‟hotel, la qual cosa provoca 

una demanda tèrmica molt petita fent que no sigui rentable tenir encès el 

motor. Aquest període es pot utilitzar per realitzar manteniments dels equips. 

La resta del més de maig i el més de juny el motor funciona a un règim del 
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50%. Del 1 de Juliol al 31 d‟agost el funcionament és del 100%, en canvi el 

mes de setembre el règim de funcionament és d‟un 70% i la primera 

quinzena d‟octubre es para el sistema. 

5.3.5. Estudi de funcionament  

A partir de realitzar l‟estudi de funcionament tal com s‟indica en l‟annex en 

l‟apartat del sistema de trigeneració ha donat els següents resultats. Per tal 

de realitzar el estudi s‟ha simulat les 24h del dia els 365 dies de l‟any. 

Per a la realització del estudi econòmic s‟han agafat els preus actualitzats de 

les primes per cogeneració sortints en l‟ordre ministerial IET/3586/2011 en el 

qual s‟estableixen les primes a partir del dia 1 de gener del 2012. 

5.3.5.1. Alternativa A 

Per tal de realitzar el càlcul dels costos de producció de calor i fred s‟han 

considerat els següents preus de l‟electricitat comprada i venuda i el cost del 

gas. 

 

Paràmetres preu 

Preu gas natural 0,045954 €/kWh 

Preu electricitat pla 0,077344 €/kWh 

Preu electricitat vall 0,121167 €/kWh 

Preu electricitat punta 0,136239 €/kWh 

Preu electricitat exportació 0,136787 €/kWh 

Taula 23. Preus compra i venta electricitat i compra gas 



 Memòria 

33 

 

Mes 

Electricitat 
consumida 

període 
pla 

Electricita
t 

consumid
a període 

vall 

Electricita
t 

consumid
a període 

punta 

Producció 
electricitat 

cog. 

Deman
da de 
ACS 

Demanda 
de 

calefaccio 

Calor 
aportat 

cogenera
ció 

Calor 
aportat 

calderes 

Demanda 
de fred 

Producció 
fred 

absorció 

fred produït 
comp. 

consum 
energia 
primaria 

cogeneració 

Consu
m 

energia 
caldere
s gas 

Gener 247.334 94.684 105.308 620.496 94.278 696.247 649.136 141.389 0 0 0 1.554.216 166.340 

Febrer 229.104 87.727 97.566 560.448 79.189 447.834 467.946 59.078 0 0 0 1.403.808 69.503 

Març 285.369 109.279 121.518 620.496 90.294 430.483 480.999 39.779 0 0 0 1.554.216 46.799 

Abril 405.318 140.989 119.701 600.480 84.077 260.525 344.602 0 0 0 0 1.504.080 0 

Maig 320.344 133.546 79.032 144.115 82.327 0 31.869 50.458 109.387 46.396 62.991 360.979 59.363 

Juny 399.724 157.955 95.404 360.288 74.531 0 74.531 0 518.713 163.088 355.624 902.448 0 

Juliol 418.377 178.986 105.009 620.496 78.806 0 78.806 0 664.170 324.733 339.438 1.554.216 0 

Agost 437.240 176.696 104.371 620.496 75.783 0 75.783 0 850.501 360.408 490.093 1.554.216 0 

Setembre 442.347 172.935 115.263 420.336 70.676 0 70.676 0 389.921 198.554 191.367 1.052.856 0 

Octubre 336.374 145.689 88.242 340.272 77.585 102.547 145.093 35.038 0 0 0 852.312 41.221 

Novembre 343.667 131.583 146.339 600.480 77.445 420.366 470.006 27.805 0 0 0 1.504.080 32.712 

Desembre 279.023 106.817 118.826 620.496 97.348 696.247 650.799 142.796 0 0 0 1.554.216 167.995 

Total 4.144.220 1.636.886 1.296.578 6.128.899 982.339 3.054.249 3.540.245 496.344 2.532.691 1.093.179 1.439.513 15.351.643 583.934 

Taula 24. Resum estudi de funcionament alternativa A 
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Tal com marca el Real Decreto 661/2007 es calcula si es compleix amb el 

REE per tal de poder cobrar la electricitat amb la prima.  El REE es calcula a 

partir de la formula de l‟annex I del citat document: 

    
 

  
 

     

 

On: 

E = Energia elèctrica produïda. 

Q= Energia consumida per la generació d‟electricitat i calor. 

V= Suma d‟energia calorífica i de refrigeració 

Ref H= rendiment teòric de producció de calor. 

Tal com marca aquest decret en l‟annex IX es calcula aquest rendiment per 

dos períodes de l‟octubre al març i de l‟abril al setembre.  

Seguint el que s‟ha descrit s‟ha obtingut que el REE del semestre d‟octubre 

al març és del 0,62 i del semestre d‟abril a setembre del 0,543. Tots dos són 

major del 0,495 marcat per aquest decret. 

Tipus energia Ud P.U 

Cas auto consum Cas venta total 

total 
consum 

(kW) 

total 
consum 

(€) 

total 
consum 

(kW) 

total 
consum (€) 

Electricitat pla kwh 0,077344 1.311.157 101.410 4144220 320.530 

Electricitat vall kwh 0,121167 253.512 30.717 1636886 198.336 

Electricitat punta kwh 0,136239 297.543 40.537 1296578 176.644 

Gas natural kwh 0,045954 
15.935.57

7 732.303 15.935.577 732.303 

Electricitat 
venuda kwh -0,136787 913.427 -124.945 6.128.899 -838.354 

   
cost total 780.023 cost total 589.461 

Taula 25. Resum del cost anual energètic estimat d l‟hotel cas A 

5.3.5.2. Alternativa B 

Per tal de realitzar el càlcul dels costos de producció de calor i fred s‟han 

considerat els següents preus de l‟electricitat comprada i venuda i el cost del 

gas. 
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Paràmetres Preu 

Preu gas natural 0,045954 €/kWh 

Preu electricitat pla 0,077344 €/kWh 

Preu electricitat vall 0,121167 €/kWh 

Preu electricitat punta 0,136239 €/kWh 

Preu electricitat exportació 0,136787 €/kWh 

Taula 26. Preus compra i venta electricitat i compra gas 
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Mes 
Electricitat 
consumida 
període pla 

Electricitat 
consumida 
període vall 

Electricitat 
consumida 

període 
punta 

Producció 
electricitat 

cogeneració 
ACS Calefacció 

Calor 
aportat 

cog. 

Calor 
aportat 

calderes 
Fred 

Producció 
fred 

absorció 

fred produït 
compressors 

consum 
energia 
primària 

cogeneració 

Consum 
energia 
calderes 

gas 

Gener 247.333,85 94.683,92 105.307,98 790.872 94.278 696.247 730.467 60.057 0 0 0 1.938.120 70.655 

Febrer 229.103,77 87.726,72 97.565,80 714.336 79.189 447.834 519.717 7.307 0 0 0 1.750.560 8.596 

Març 285.368,94 109.278,78 121.518,08 790.872 90.294 430.483 520.553 225 0 0 0 1.938.120 264 

Abril 405.317,68 140.989,37 119.700,93 765.360 84.077 260.525 344.602 0 0 0 0 1.875.600 0 

Maig 318.040,90 133.545,86 78.248,91 183.686 82.327 0 31.869 50.458 109.387 56.118 53.268 450.144 59.363 

Juny 391.772,46 157.954,75 91.564,42 459.216 74.531 0 74.531 0 518.713 200.228 318.485 1.125.360 0 

Juliol 404.183,43 178.986,24 98.397,28 790.872 78.806 0 78.806 0 664.170 390.270 273.901 1.938.120 0 

Agost 421.120,41 176.119,01 97.759,15 790.872 75.783 0 75.783 0 850.501 433.830 416.670 1.938.120 0 

Setembre 433.457,64 172.934,81 111.393,91 535.752 70.676 0 70.676 0 389.921 238.741 151.180 1.312.920 0 

Octubre 336.373,96 145.689,01 88.241,66 433.704 77.585 102.547 145.093 35.038 0 0 0 1.062.840 41.221 

Novembre 343.666,81 131.582,63 146.339,39 765.360 77.445 420.366 497.812 0 0 0 0 1.875.600 0 

Desembre 279.023,35 106.817,46 118.826,01 790.872 97.348 696.247 732.259 61.337 0 0 0 1.938.120 72.161 

TOTAL 4.094.763 1.636.309 1.274.864 7.811.774 982.339 3.054.249 3.822.167 214.422 2.532.691 1.319.188 1.213.503 19.143.624 252.261 

Taula 27. Resum estudi de funcionament alternativa B 
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Tal com s‟ha descrit en l‟alternativa anterior calculem el REE per tal de saber 

si  es compleix amb el REE mínim. En el període d‟octubre al març el REE 

calculat és 0,62 i en el període d‟abril a setembre 0,56 els quals són 

superiors tots dos al 0,495 marcat. 

Tipus energia P.U 

Cas auto consum Cas venta total 

total 
consum 

(kW) 

total 
consum 

(€) 

total 
consum 

(kW) 

total 
consum (€) 

Electricitat pla 0,077344 871.363 67.395 4094763 316.705 

Electricitat vall 0,121167 188.567 22.848 1636309 198.266 

Electricitat punta 0,136239 144.779 19.725 1274864 173.0686 

Gas natural 0,045954 19.395.885 891.318 19.395.885 891.318 

Electricitat 
venuda -0,134113 2.010.548 -275.017 7.811.774 -1.068.549 

  
cost total 726.269 cost total 511.427 

Taula 28. Resum del cost anual energètic estimat hotel cas B 

5.3.5.3. Alternativa C 

Per tal de realitzar el càlcul dels costos de producció de calor i fred s‟han 

considerat els següents preus de l‟electricitat comprada i venuda i el cost del 

gas. 

Paràmetres Preu 

Preu gas natural 0,045954 €/kWh 

Preu electricitat pla 0,077344 €/kWh 

Preu electricitat vall 0,121167 €/kWh 

Preu electricitat punta 0,136239 €/kWh 

Preu electricitat 
exportació  0,110864€/kWh 

Taula 29. Preus compra i venta electricitat i compra gas 

El preu de venta de electricitat es modifica ja que degut a la potència es 

passa al següent rang de preu de venta de l‟electricitat. 
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Mes 
Electricitat  
consumida 
període pla 

Electricitat 
consumida 

període 
vall 

Electricitat 
consumida 

període 
punta 

Producció 
electricitat 

cogeneració 
ACS Calefaccio 

Calor 
aportat 

cog. 

Calor 
aportat 

calderes 
Fred 

Producció 
fred 

absorció 

fred produït 
compressors 

consum 
energia 
primària 

cogeneració 

Consum 
energia 
calderes 

gas 

Gener 247.333,85 94.683,92 105.307,98 1.106.328 96.175 696.247 792.421 0 0 0 0 2.574.240 0 

Febrer 229.103,77 87.726,72 97.565,80 999.264 80.796 447.834 528.630 0 0 0 0 2.325.120 0 

Març 285.368,94 109.278,78 121.518,08 1.106.328 92.191 430.483 522.675 0 0 0 0 2.574.240 0 

Abril 405.317,68 140.989,37 119.700,93 1.070.640 85.913 260.525 346.438 0 0 0 0 2.491.200 0 

Maig 314.891,13 133.545,86 77.255,12 256.954 84.224 0 32.603 51.621 109.387 69.171 40.216 597.888 60.731 

Juny 381.273,24 157.954,75 87.327,00 642.384 76.367 0 76.367 0 518.713 246.648 272.064 1.494.720 0 

Juliol 394.101,92 178.986,24 93.190,59 1.106.328 80.821 0 80.821 0 664.170 438.428 225.743 2.574.240 0 

Agost 410.532,67 176.119,01 92.661,23 1.106.328 77.798 0 77.798 0 850.501 483.240 367.260 2.574.240 0 

Setembre 422.720,42 172.934,81 106.907,33 749.448 72.512 0 72.512 0 389.921 286.696 103.225 1.743.840 0 

Octubre 336.373,96 145.689,01 88.241,66 606.696 79.482 102.547 146.134 35.895 0 0 0 1.411.680 42.229 

Novembre 343.666,81 131.582,63 146.339,39 1.070.640 79.166 420.366 499.533 0 0 0 0 2.491.200 0 

Desembre 279.023,35 106.817,46 118.826,01 1.106.328 99.364 696.247 795.611 0 0 0 0 2.574.240 0 

Total 4.049.708 1.636.309 1.254.841 10.927.666 1.004.808 3.054.249 3.971.542 87.516 2.532.691 1.524.183 1.008.508 25.426.848 102.960 

Taula 30. Resum estudi de funcionament alternativa C 
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Tal com s‟ha descrit en la primera alternativa calculem el REE per tal de saber si  

es compleix amb el REE que marca la normativa. En el període d‟octubre al març 

el REE calculat és 0,66 i en el període d‟abril a setembre 0,63 els quals són 

superiors tots dos al 0,55 marcat. 

Tipus energia 
P.U 

(€/kWh) 

Cas auto consum Cas venta total 

Total 
consum 

(kW) 

Total 
consum 

(€) 

Total  
consum 

(kW) 
Total  

consum (€) 

Electricitat pla 0,077344 502.214 38.843 4049708 313.221 

Electricitat vall 0,121167 156.393 18.950 1636309 198.267 

Electricitat 
punta 0,136239 86.006 11.717 1254841 170.958 

Gas natural 0,045954 25.529.808 1.173.197 25529808 1.173.197 

Electricitat 
venuda -0,1110864 4.731.422 -524.544 10927666 -1.211.485 

  
cost total 718.163 cost total 644.158 

Taula 31.  Resum del cost anual energètic estimat hotel cas C 

5.3.5.4. Anàlisis  resultats  

Tal com s‟ha comprovat el més rentable en tots tres casos es vendre tota 

l‟electricitat produïda. En la següent taula queda resumit: 

 
Cost equips 

Total  cost 
auto consum 

Total cost 
venta total 

Alternativa 
A 1.048.691 € 780.023 € 589.461 € 

Alternativa 
B 1.151.444 € 726.269 € 511.427 € 

Alternativa 
C 1.262.772 € 718.163. € 644.158 € 

Taula 32. Resum diferents alternatives. 

Primer de tot l‟alternativa C es desestima degut a que es la més cara i la que te un 

cost d‟explotació més elevat. 

Analitzant aquestes dades es decideix per l‟opció B ja que a pesar de tenir un cost 

superior de 102.753€  respecte l‟alternativa A, en poc més d‟un any es recupera 

aquesta diferència d‟inversió ja que el cost de donar energia al complex hoteler al 

llarg de l‟any té un estalvi de 78.034 €. 

 

 

 



 Memòria 

40 

 

5.3.6. Descripció de la instal·lació final 

En els esquemes d‟instal·lació del sistema es mostra la connexió entre el sistema 

de producció i els diferents elements de consums. En els plànols es marca els 

diàmetres i caudals de les diferents canonades involucrades. 

Altres elements que són necessaris per la instal·lació final i que no es necessiten 

en el cas dels altres sistemes de generació són la necessitat d‟un centre de 

transformació de baixa tensió a mitja tensió amb tota la connexió a xarxa, tot el 

sistema de connexió entre la màquina d‟absorció i la torre de refrigeració i 

finalment tot el sistema de regulació i control del sistema. També es considera una 

partida suplementària de l‟enginyeria en aquest cas degut a la major dificultat de la 

realització del projecte respecte als altres tipus de instal·lacions. 

Això fa que el pressupost final de la trigeneració sigui: 

Partida Descripció Pressupost 

1. EQUIPS I MÀQUINES DE PRODUCCIÓ 1.192.736 € 

2. CANONADES, VÀLVULES I CONNEXIONS A 
EQUIPS DE PRODUCCIÓ 

181.853 € 

3. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 180.000 € 

4. REGULACIÓ 80.000 € 

5. ENGINYERIA DE DETALL 95.000 € 

 TOTAL 1.729.589 € 

Taula 33. Pressupost instal·lació de trigeneració 

Algunes variacions no considerades en aquest projecte degut a la no disponibilitat 

de suficients recursos però que podrien millorar l‟eficiència global del sistema de 

trigeneració és la incorporació de dipòsits d‟inèrcia a la instal·lació, aquest fet ajuda 

a emmagatzemar energia tèrmica sobrant en hores de menys demanda i ser 

utilitzada en hores de demanda punta. 

5.3.7. Manteniment instal·lació 

Per tal de mantenir el sistema en marxa es necessita d‟un manteniment continu de 

la instal·lació. En aquest cas s‟ha estimat aquest cost de manteniment de 1.000 € 

per la caldera de gas i 600€ cada planta refredadora tal com s‟ha especificat en la 

instal·lació convencional.  

5.3.7.1. Planta absorció 

A continuació es detallen les operacions a realitzar el manteniment de la planta 

d‟absorció: 
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Treballs Freqüència  

Inspecció exterior de corrosions i estat de pintura en la carcassa  A  

Inspecció de l‟aïllament tèrmic A  

Prova de estanquitat i nivell de buit, verificació de inexistència de 
immissions de aire  

2.A  

Verificació  de l‟estat de neteja i incrustació dels tubs del generador A  

Verificació  de l‟estat de neteja i incrustació dels tubs del condensador i 
neteja si procedeix  

A  

Verificació  de l‟estat de neteja e incrustació dels tubs del absorbidor i 
neteja si procedeix  

A  

Verificació  de l‟estat de neteja e incrustació dels tubs del evaporador i 
neteja si procedeix  

A  

Verificació de estat i funcionament de la unitat de purga de incondensables  2.A  

Inspecció del dispositiu de eliminació del hidrogen generat M  

Verificació del acumulador de gases no condensables en la unitat de purga  M  

Inspecció de la hermeticitat de la màquina en funció de la pressió absoluta 
interior  

M  

Neteja del condensador de la unitat de purga  T  

Verificació de estat i funcionament de la vàlvula de bandegi  M  

Inspecció de la vàlvula de seguritat o dispositiu de ruptura contra 
sobrepressions interiors  

M  

Inspecció de la(s) bomba(s) de refrigerant  M  

Inspecció de la(s) bomba(s) de solució absorbent  M  

Inspecció dels circuits de refrigeració i lubricació de les bombes de 
refrigerant i absorbent  

M  

Inspecció de nivell de absorbent en el visor del absorbidor  M  

Inspecció de nivell de refrigerant en el visor del evaporador  M  

Inspecció del sistema de control de la màxima concentració de la solució 
diluïda  

M  

Inspecció del sistema de control del nivell de solució en el generador  M  

Verificació de estat i funcionament del dispositiu (vàlvula) de control de 
capacitat  

M  

Neteja dels quadres elèctrics de força, maniobra i control i protecció 
etiquetat  

2.A  

Comprovació del arieta de les connexions elèctriques de quadres i bombes  2.A  

Inspecció de contactors, relés, interruptores, pilots de senyalització, neteja 
de contactors 

2.A 

Comprovació  de l‟estat i actuació dels interruptors de flux de aigua  M  

Comprovació dels enclavaments elèctrics exteriors  M  

Comprovació  de l‟estat i actuació dels termòstats i pressòstats de 
comandament 

2.A  

Comprovació  de l‟estat i actuació dels termòstats i pressòstats de 
seguretat  

M  

Verificació de estat i funcionament de vàlvules automàtiques de control de 
refrigerant o absorbent  

M  

Verificació de estat i funcionament de interruptors de flux de refrigerant o 
absorbent  

M  
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Comprovació del sistema de control de la producció frigorífica i de la 
temperatura del aigua refrigerada  

M  

Comprovació dels controls de temperatura de condensació  M  

Verificació dels paràmetres de configuració del control per 
microprocessador  

2.A  

Inspecció del arxiu històric de anomalies, en la memòria del 
microprocessador  

M  

Inspecció i contrast de aparells de mesura: manòmetres i termòmetres  A  

Comprovació de la carga de refrigerant  M  

Comprovació de la carga de solució de Bromur de Liti  M  

Comprovació de la concentració de inhibidor de corrosions  2.A  

Comprovació del contingut de Alcohol Octílico  2.A  

Toma de dades per al anàlisis químic de la solució i verificació de les 
mateixes 

M  

Toma de dades para el balanç energètic de la màquina i càlculs 
corresponents  

M  

Taula 34. Operacions manteniment planta absorció. (Font:” Guia técnica 

Mantenimiento de instalaciones térmicas” IDAE) 

S‟estima que el cost de manteniment de la planta d‟absorció és de 750 €. 

5.3.7.2. Torre de refrigeració 

A continuació es detallen les operacions a realitzar el manteniment de la torre de 

refrigeració: 

Treballs  Freqüència  

Inspecció exterior de panells i elements estructurals i eliminació de 
corrosions  

A  

Inspecció de suports i elements amortidors i eliminació de corrosions  A  

Verificació de la anivellació de la torre  A  

Inspecció del interior de la safata de recollida del agua. Neteja i 
eliminació de corrosions  

2.A 

Verificació de l‟estat i neteja del filtro d‟aigua  de la safata 2.A  

Verificació de l‟estat i neteja del separador de gotes  2.A  

Verificació de l‟estat i neteja dels rodets o aspes dels ventiladores  2.A  

Inspecció de motors elèctrics dels ventiladores  2.A  

Inspecció de fugues d‟aigua  per juntes de panells o registres  2.A  

Inspecció dels eixos dels ventiladors  2.A  

Verificació  de l‟estat de politges i corretges de transmissió i substitució o 
ajust segons procedeixi  

2.A  

Inspecció de l‟alineació de transmissions motor-ventilador i ajust, si 
procedeix  

2.A  

Verificació de l‟estat d‟agressions i danys exteriors en general i 
eliminació de corrosions interiors  

2.A  
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Comprovació de las característiques de l‟aigua d‟aportació a la torre 
mitjançant analítica química  

2.A 

Verificació de l‟estat i neteja de l‟ompliment d‟intercanvi tèrmic  2.A  

Verificació de l‟estat i neteja dels injectors d'aigua  2.A  

Verificació de l‟estat i neteja de la vàlvula d‟aportació d‟aigua  (flotador) i 
ajust del nivell de la balsa, si procedeix  

M  

Inspecció del repartiment uniforme del aigua sobre el paquet de 
ompliment i ajust, si procedeix  

M  

Comprovació de lliure moviment dels ventiladors  2.A  

Verificació de la inexistència de sorolls i vibracions durant el 
funcionament normal dels ventiladors  

2.A  

Verificació de l‟estat i neteja de rodaments o coixinets dels motors i 
ventiladores  

2.A 

Verificació de l‟estat i ajust de les connexions elèctriques dels motors  2.A  

Inspecció dels arrencadors dels motors dels ventiladores i els seus 
variadores de freqüència  

2.A  

Verificació de l‟estat dels interruptors, pilots de senyalització. 2.A  

Comprovació  de l‟estat de tots els contactors elèctrics i ajust de 
connexions  

2.A  

Comprovació de l‟aïllament elèctric dels motors dels ventiladores  2.A  

Comprovació de dispositius de control de temperatura de l‟aigua de 
alimentació a condensadors  

2.A  

Inspecció del sistema de control de ventiladors  2.A  

Taula 35. Operacions manteniment torre de refrigeració. (Font:” Guia Técnica 

Mantenimiento de instalaciones térmicas” IDAE) 

S‟estima que el cost de manteniment de la torre de refrigeració és de 1.200€. 

5.3.7.3. Motor i generador elèctric 

Per tal de tenir el motor i el generador en perfecte estat i en un inici mantenir la 

garantia de fàbrica s‟ha de seguir el pla de manteniment. En els annexos s‟adjunta 

el pla de manteniment d‟aquests motors. 

Aquest manteniment s‟estima en un 10% del valor del motor que correspon a un 

valor de 28.000€ anuals per tal de realitzar les tasques de manteniment i substituir 

els elements necessaris. 

  



 Memòria 

44 

 

5.4. Utilització de bombes de calor 

5.4.1. Descripció general 

Aquesta alternativa es basa en la utilització de bombes de calor aire aigua amb el 

cicle reversible per tal realitzar la climatització i refrigeració del complex. D‟aquesta 

manera s‟aprofita el fet que mitjançant una unitat d‟energia elèctrica es pot 

aconseguir fins a quatre o més unitats d‟energia calorífica mitjançant un cicle 

termodinàmic segons les condicions ambientals. 

La producció de ACS es realitzarà mitjançant plaques solars tèrmiques i de suport 

una caldera de gas. 

5.4.2. Descripció dels equips instal·lats. 

5.4.2.1. Bombes de calor 

Les bombes de calor considerades són les unitats refrigeradores d‟aigua de 

Hitecsa de la sèrie EWYSB el model 910.12. Per tal de donar servei a l‟hotel 

s‟instal·laran 3 plantes. Les propietats de la planta són les següents: 

REGRIGERACIÓ  

Potència frigorífica 909kW 

Potència elèctrica 
absorbida 

371kW 

EER 2,45 

CALEFACCIÓ  

Potència tèrmica 942Kw 

Potència elèctrica 
absorbida 

345Kw 

COP 2,73 

Taula 36. Característiques planta EWYSB 910.12 

5.4.2.2. Instal·lació solar 

La instal·lació solar serà la mateixa que en la instal·lació convencional. 

5.4.2.3. Caldera de gas 

La caldera de gas per complimentar la instal·lació solar i garantir l‟aigua calenta 

sanitària és una caldera de gasoil de 720kW.  
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5.4.3. Cost equips 

El cost de la caldera és 23.881€. El cas  de les bombes de calor el cost de 

instal·lació es 194.000 € cadascuna. El cas de la instal·lació solar és 602.587 € i el 

cost del generador elèctric d‟emergència 89.188€ 

A més a més esta tota la instal·lacions de canonades, vàlvules i connexions a 

equips de producció que s‟ha estimat un cost 106.741€ 

Això fa un cost total 1.433.578 €. 

5.4.4. Cost explotació 

Per  tal de realitzar el anàlisis de costos de producció de l‟energia s‟han agafat els 

mateixos preus que en els anteriors casos. 
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Mes 

Electricitat 
consumida 

bombes 
de calor 

Electricitat  
consumida 

període 
pla 

Electricitat  
consumida 

període 
vall 

Electricitat  
consumida 

període 
punta 

Demanda 
de ACS 

Energia 
aportada 

per 
plaques 
solars 

Calor 
aportat 

calderes 

Demanda 
de 

calefaccio 

Producció 
calor 

bomba de 
calor aire-

aigua 

Demanda 
de fred 

Producció 
fred 

bomba de 
calor aire-

aigua 

Consum 
energia 
calderes 

gas 

Gener 199.649 328.374 192.368 126.233 115.410 -35.017 80.393 696.247 696.247 0 0 94.579 

Febrer 128.714 279.519 161.140 102.451 96.955 -43.515 53.440 447.834 447.834 0 0 62.870 

Març 123.505 337.972 177.407 124.292 110.629 -63.335 47.294 430.483 430.483 0 0 55.640 

Abril 70.778 427.361 180.708 128.717 103.095 -67.804 35.291 260.525 260.525 0 0 41.519 

Maig 27.714 324.605 133.546 82.489 101.069 -72.251 28.818 0 0 109.387 109.387 33.903 

Juny 140.479 414.149 160.884 105.632 91.640 -70.675 20.965 0 0 518.713 518.713 24.665 

Juliol 190.102 470.378 185.626 128.712 96.986 -78.856 18.129 0 0 664.170 664.170 21.329 

Agost 245.406 487.782 191.892 128.455 93.358 -71.862 21.496 0 0 850.501 850.501 25.289 

Setembre 103.963 467.506 177.562 128.688 87.014 -61.458 25.556 0 0 389.921 389.921 30.066 

Octubre 27.054 343.894 163.915 89.550 95.378 -55.283 40.095 102.547 102.547 0 0 47.170 

Novembre 120.673 392.675 198.667 150.919 95.000 -36.970 58.029 420.366 420.366 0 0 68.270 

Desembre 208.009 363.864 208.298 140.514 119.237 -33.935 85.302 696.247 696.247 0 0 100.355 

Total 1.586.046 4.638.077 2.132.012 1.436.653 1.205.770 -690.962 514.808 3.054.249 3.054.249 2.532.691 2.532.691 605.656 

Taula 37. Resum consum i producció energia mensual 
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Tipus energia p.u. Total 
consum 
(kWh) 

Total 
consum 

Electricitat pla 0,077344 4.638.077 358.727 € 

Electricitat vall 0,121167 2.132.012 258.329 € 

Electricitat 
punta 

0,136239 1.436.653 195.728 € 

Gas natural 0,045954 605.656 27.832 € 

  cost total 840.617,44 € 

Taula 38. Resum del cost anual energètic estimat hotel cas bomba calor 

5.4.5. Manteniment 

Degut a que els equips són els mateixos que en la instal·lació convencional però 

amb petites variacions el manteniment de la caldera és el mateix i el cas de les 

bombes de calor és el mateix que el de les plantes refredadores però degut a tenir 

una potència major i major us s‟estima en un preu de 1100 € sense IVA. 
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5.5. Anàlisis final 

A continuació es mostra una taula resum dels resultats: 

Alternativa Cost implantació 
Cost consum 

d’energia 
Cost manteniment 

Instal·lació 
convencional 

1.330.058 € 909.880 € 7.100 € 

Instal·lació 
trigeneració 

1.729.589 € 511.427 € 33.900 € 

Instal·lació amb 
bombes de calor 

1.433.578€ 840.617 € 4.400 € 

Taula 39. Resum de costos de les alternatives 

A partir de les dades anteriors s‟observa que la instal·lació convencional és la més 

barata per una diferència de 103.520 € respecte la instal·lació basada en bombes 

de calor i 399.531 € respecte a la instal·lació de trigeneració d‟alta eficiència. En 

canvi, el cost de explotació final de la instal·lació es 71.963 € més car que la 

instal·lació basada en bombes de calor i 371.653 € més car que la instal·lació de 

trigeneració. 

Vist amb aquestos valors la instal·lació de trigeneració te un període de retorn 

(Pay-back) de la inversió extra de 16 mesos degut al estalvi final en el còmput total 

de compra i venta de l‟energia. Considerant una inversió a 5 anys tenim un TIR del 

89% respecte de la instal·lació convencional amb la suposició que es constant la 

demanda. 

Comparant amb la bomba de calor la inversió extra té una tassa de retorn de 12 

mesos i considerant la inversió per a 5 anys tenim un TIR del 98%.  

Comparant el cas de bomba de calor respecte la instal·lació convencional, el sobre 

cost de la instal·lació de la bomba de calor te un període de retorn de 17 mesos i 

mig i considerant una inversió a 5 anys vista té un TIR del 64% 

Observant aquestes dades la millor inversió econòmicament més rendible es la 

instal·lació de trigeneració seguida de la instal·lació que utilitza bombes de calor i 

la pitjor és la instal·lació convencional. 
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6. Medi ambient 

Amb el pas del temps la societat ha pres més consciencia dels problemes 

ambientals per aquesta raó realitzem una comparació de les diferents alternatives. 

Per dur a terme aquest anàlisis es realitzarà l‟estudi general com si tota l‟energia 

elèctrica consumida neta es produís mitjançant un central de cicle combinat de gas 

amb un rendiment del 60% (valor màxim d‟una central d‟aquest tipus) i suposant un 

rendiment del 90% de la xarxa elèctrica general i suposant una combustió perfecta 

del gas natural.  

Amb aquestes consideracions i seguint els càlculs del annexes tenim la següent 

taula: 

Tipus 
instal·lació 

Electricitat 
consumida 
/ produïda 
neta (kWh) 

Gas 
natural 

consumit 
(kWh) 

Tones  de 
CO2 

Convencional 7.424.726 3.936.032 3.981 

Trigeneració -805.839 19.395.885 4.028 

Bomba calor 8.206.742 605.656 3.558 

Taula 40. Producció estimada de CO2 

Tal com s‟observa el cas en que més tones de CO2 es produeixen és el cas de 

trigeneració, però a molt poca distància de la instal·lació convencional i amb una 

producció estimada de CO2 superior en un 13% respecte la bomba de calor. 
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7. Conclusions 

Degut a la situació actual cada cop es busca més la reducció dels costos de tota 

empresa. Un dels costos importants en un hotel és el cost de l‟energia. Per 

aquesta raó, cada cop és més important la realització d‟estudis per tal d‟intentar 

reduir els costos en aquest apartat. Un apartat que es pot estudiar és el sistema de 

producció de l‟energia tèrmica. 

A partir de l‟estudi s‟observa que el millor sistema de producció d‟energia tèrmica 

és el sistema de trigeneració en l‟hotel estudiat. Cal dir que les condicions de 

demanda s‟han estimat degut a que l‟hotel està en fase de projecte i no es pot 

disposar de les demandes reals. Aquest fet és una font d‟error al mateix temps que 

la demanda tèrmica depèn de les condicions ambientals.  

Tal com s‟ha observat la instal·lació de trigeneració té un cost d‟operació molt 

inferior que la resta i un període de recuperació respecte la instal·lació 

convencional molt atractiu.  

Per tal de realitzar aquest tipus de projecte es necessita un equip de enginyers de 

branques molt diferenciades de la enginyeria, com ara experts en electricitat per 

dissenyar el sistema de connexió del generador amb la xarxa i tot el sistema 

elèctric que envolta la instal·lació i un expert en climatització per fer el disseny de 

la instal·lació de refrigeració del motor i els sistemes de suport. A més a més, es 

necessita un expert en màquines d‟absorció, la qual cosa és estranya avui en dia 

degut a la seva poca implantació. Això fa que es necessiti un equip d‟enginyers 

molt complet que en molts casos no es disposa. 
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