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Resum 

En el present projecte es realitza un estudi de viabilitat d’una planta de cogeneració en un 
hospital, on  una Empresa de Serveis Energètics (ESE) externa a l’hospital realitza el 
disseny, inversió, gestió i explotació de la nova planta. 

L’objecte de l’estudi és seleccionar la planta que generi una gran reducció en el consum 
energètic i emissions de gasos contaminats i, a més, suposi els més grans estalvis 
econòmics possibles per l’hospital, sempre mantenint la rendibilitat de la inversió realitzada 
per l’ESE. 

En la primera part del document es fa una breu descripció de l’evolució històrica que ha 
tingut el marc legal de la cogeneració des dels anys 80, i quina influència ha tingut i té sobre 
el desenvolupament de la tecnologia. Aquesta part finalitza amb l’explicació de la conjuntura 
legal actual que des de l’aparició del RDL 1/2012, que suspèn temporalment els incentius 
econòmics per l’exportació elèctrica de les plantes de nova construcció, el desenvolupament 
ha quedat parat a l’espera d’un nou marc legal. Aquest fet ha marcat els resultats obtinguts 
en l’estudi i, per tant, s’ha analitzat també les condicions econòmiques necessàries per 
obtenir rendibilitats del projecte més atractives. 

Prèviament a la realització pròpia de l’estudi de viabilitat es descriuen les tecnologies 
disponibles i quines són les característiques més rellevants per l’estudi posterior. 

Com a primer pas de l’estudi s’analitza la demanda tèrmica i elèctrica i s’estimen els perfils 
horaris per tal de determinar les demandes horàriament d’un any tipus. A partir d’aquí es 
modelitzen les plantes de cogeneració pel càlcul dels balanços energètics. 

En base als balanços energètics es realitza l’estudi econòmic que porta a la selecció de la 
planta de 100 kWe com a òptima energètica i econòmicament. Malgrat ser la millor opció les 
condicions econòmiques actuals no permet realitzar un descompte en la venda d’energia 
tèrmica de l’ESE al client, ni permet obtenir rendibilitats acceptables per l’empresa ESE. Així 
doncs, es fa un pas més i es calculen les condicions econòmiques que s’han de donar en el 
pròxim marc legal per obtenir rendibilitats esperades: un augment dels preus elèctrics 
actuals del 26%, en cas de vendre l’energia elèctrica generada en la planta a l’hospital, o bé 
obtenir una prima per la venda a la xarxa elèctrica de 106 €/MWhe. 

Finalment, es realitza un estudi mediambiental per analitzar els estalvis d’energia primària i 
emissions de gasos contaminants de la solució òptima. 
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1. Glossari 

ACS: Aigua calenta sanitària. 

COSTIC: Mètode de càlcul dels graus dia. 

Disponibilitat: percentatge de les hores funcionades per la planta de cogeneració respecte 
les hores de funcionament inicialment previstes. 

District Heating and Cooling: sistema de distribució d’energia, aigua calenta i freda, per a 
usos de climatització, aigua calenta o inclòs processos industrials, mitjançant canonades 
subterrànies. 

ESE: Empresa de serveis energètics. 

Externalització: és l’entrega de determinats serveis propis de l’empresa, a una altra 
empresa experta en el tema. En general aquesta pràctica permet la reducció de costos ja 
que l’empresa que realitza el servei té una dedicació exclusiva en aquests temes. 

GD: Graus dia. 

IPC: Índex de Preus al Consum. 

MACI: Motor alternatiu de combustió interna. 

PCI: Poder calorífic inferior. 

PCS: Poder calorífic superior. 

RD: Real Decret. 

RDL: Real Decret Llei. 

REE: Rendiment elèctric equivalent. 

Règim Especial: l’activitat que recull les tecnologies de generació elèctrica no superiors a 
50 MWe que utilitzen com a energies primàries les energies renovables o residus i altres 
tecnologies com la cogeneració que impliquen una alta eficiència en la generació i un estalvi 
energètic considerable. 

UTA: Unitat de tractament d’aire. 
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2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte 

Com a treballadora de la companyia Dalkia, se’m presenta l’opció de realitzar un projecte de 

viabilitat tècnica i econòmica de la implantació d’un sistema de cogeneració en un hospital. 

Dalkia és una multinacional filial de Serveis Energètics del Grup Veolia. Dalkia, amb una 

presència en més de 30 països i una plantilla de més de 43.000 empleats, és un dels 

principals proveïdors líders d’eficiència energètica.  

Dalkia Catalunya aprofita l’experiència de la companyia per ajudar als seus clients a 

analitzar els seus processos de producció, augmentar la productivitat i operar amb el servei 

de l’eficiència energètica i manteniment dels equips. Així mateix també gestiona la producció 

amb tecnologia d’alta eficiència com cogeneració i district heating and cooling. 

Actualment, a nivell mundial, Dalkia gestiona més de 5.500 centres sanitaris 

2.2. Motivació 

L’estudi de la implantació d’un sistema en un hospital va sorgir arrel de les necessitats 

plantejades per un client de la companyia Dalkia. El client, del qual no se’n dirà el nom per 

motius confidencials i que a partir d’aquí es tractarà com a “Hospital”, es tracta d’un centre 

sanitari públic situat a Catalunya, on Dalkia està realitzant els seus serveis com a empresa  

de manteniment des de l’any 2005. 

L’Hospital decideix estudiar la viabilitat de la implantació d’un sistema de cogeneració a les 

seves instal·lacions, que li permetés tenir una major autonomia, alhora que li repercutís un 

estalvi econòmic i que fos un sistema energèticament eficient. 

2.3. Requeriments previs 

L’estudi de la planta de cogeneració en un hospital s’ha plantejat dins d’un model de negoci 

tipus ESE (Empresa de Serveis Energètics), on l’hospital externalitza la generació de calor i 

el disseny, la construcció i l’explotació de la cogeneració a una empresa de serveis 

energètics. 
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Genèricament el model de negoci tipus ESE s’articula a través d’un contracte de serveis 

entre el client i l’empresa ESE. L’empresa ESE estudia, dissenya i du a terme nous projectes 

d’eficiència energètica que optimitzen l’explotació de les instal·lacions del client, i on 

habitualment introdueixen també tecnologies d’energies renovables o d’alta eficiència. 

Mitjançant aquesta modalitat el client pot focalitzar la inversió en el seva pròpia activitat, en 

el que es coneix com a core business. 

En particular al cas estudiat, el model que s’ha plantejat entre l’hospital i l’empresa ESE 

inclou l’externalització del subministrament de l’energia tèrmica i elèctrica a l’hospital amb la 

construcció d’una planta de cogeneració: 

• Inversió en la nova planta de cogeneració. L’ESE assumeix la inversió en la 

construcció de la nova planta de cogeneració. A més a més, també es fa 

responsable del disseny de la planta que gestionarà i explotarà durant tot el 

contracte. 

• Adquisició de l’energia primària: gas natural i electricitat. El gas natural per la 

planta de cogeneració i per les calderes d’aigua calenta per cobrir la demanda 

tèrmica no recuperada en la planta de cogeneració. L’electricitat necessària per 

cobrir la demanda no coberta per la planta de cogeneració. 

• Transformació de l’energia primària. Transformació del gas natural en electricitat i 

calor mitjançant la planta de cogeneració i les calderes d’aigua calenta. Això suposa 

que l’ESE es responsable de la gestió i explotació del global o d’una part de les 

instal·lacions de generació tèrmica i elèctrica, segons es fixi per contracte. 

L’empresa ESE entregarà el total de la demanda tèrmica a l’Hospital i la generació 

elèctrica de la cogeneració, en les condicions acordades. 

• Facturació de l’energia tèrmica i l’electricitat al client. Periòdicament es realitza 

la facturació de la calor i l’electricitat subministrada al client mitjançant comptadors 

tèrmics i elèctrics instal·lats en els punts de subministrament a client. El preu de 

venda de l’energia tèrmica fixat sol tenir un descompte respecte el cost de generació 

a través dels mètodes tradicionals. 

Les ESE han tingut una evolució lenta en els darrers 10 anys a Espanya,avui en dia ja tenen 

cabuda en el sistema actual com a un model possible de contractació de serveis energètics 

per empreses i administracions. 
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Fig.  2.1. Diagrama del funcionament d’una empresa ESE. Presentació Dalkia [1]. 

 

 

 

Aquest model és el més estès a Europa, i ha estat promogut a Espanya per l’IDAE. La 

solució energètica explicada, té cabuda tant en el sector públic, a traves de concursos que 

assignen Contractes de Col·laboració Públic-Privada, com en el sector privat.  

Les ESE desenvolupen el seu know-how i tecnologies d’última generació per assolir 

solucions eficients adaptades a cada necessitat per tots els ciutadans, ja sigui en el nivell de 

disseny de les instal·lacions com, en una fase posterior, en la gestió de l’instal·lació. 

Així doncs la funció principal de l’ESE, és millorar l’eficiència energètica de les instal·lacions, 

assumint el risc tècnic de transformació de l’energia i l’econòmic d’inversió en la nova 

instal·lació. El tret diferenciador de les ESE, front el model tradicional, és que es dissenya, 

s’implementa i es gestiona el potencial d’estalvi, s’implanten els sistemes i es gestionen les 

instal·lacions. La ESE realitza la inversió total o parcial, que amortitza gràcies a contractes 

de serveis i manteniment a llarg termini. 

.. 
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3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

L’objectiu principal del projecte és l’estudi de viabilitat i el disseny d’una planta de 

cogeneració a l’Hospital. L’estudi es realitza dins un marc contractual tipus ESE que permeti 

satisfer les necessitats energètiques de l’Hospital: 

• Millora en la eficiència energètics. 

• Millora de la competitivitat gràcies a la reducció de la factura econòmica. 

• Millora la seguretat en el subministrament energètic. 

3.2. Abast del projecte 

Per assolir els objectius del projecte i, per tant, determinar la millor planta de cogeneració a 

oferir a l’Hospital és necessari tenir un bon coneixement de les seves necessitats tèrmiques i 

elèctriques i de les instal·lacions que disposen per cobrir-les. 

Així doncs a partir d’un bon coneixement de les demandes energètiques i de les tecnologies 

disponibles de la cogeneració, es modelitzaran les plantes de cogeneració estudiades per a 

calcular els balanços energètics de les plantes de cogeneració.  

A partir dels balanços obtinguts i en base a la legislació que actualment regulen les plantes 

de cogeneració, es realitzarà el pla de negoci i es seleccionarà la opció més eficient per 

l’Hospital i que permetrà oferir les millors condicions econòmiques a l’Hospital.  

Finalment, es realitzarà un estudi mediambiental de l’opció seleccionada valorant la reducció 

de consum d’energia primària i les emissions de gasos contaminants a l’atmosfera evitats. 
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4. Marc Legal 

El marc legal que regula la part tècnica i administrativa de les plantes de cogeneracions té 

dos objectius principals que es defineixen a continuació: 

• Incentivar en més o menys mesura la construcció de noves plantes, en funció de la 

política energètica a nivell d’Espanya i Europa. 

• Regular la relació que s’estableix entre el cogenerador i els diferents ens de la xarxa 

elèctrica. Cal tenir en compte que una planta de cogeneració no genera exactament 

el mateix nivell d’energia elèctrica que les necessitats del demandant, per tant, en la 

majoria dels casos la planta ha de ser connectada a la xarxa elèctrica. 

A continuació es fa una breu descripció de l’evolució històrica de la cogeneració a partir de 

l’evolució de la legislació i un anàlisis de l’impacta que té el marc legal en el 

desenvolupament de la tecnologia. 

4.1. Evolució del marc legal des de l’origen de la cogeneració 

La regulació legal de la producció elèctrica en Règim Especial, que és on s’inclou la 

cogeneració, ha anat variant al llarg dels anys. A continuació s’analitzaran els diferents 

marcs regulatoris, així com les diferents actuacions institucionals que han contribuït a la 

situació actual i que contribuiran al nou desenvolupament de la cogeneració a Espanya [2].  

1982 – RD 907/1982: Va ser el primer marc regulatori en el qual es fomentava la 

cogeneració. Malgrat les bones tarifes elèctriques ofertes als cogeneradors, el 

desenvolupament va ser lent durant els anys 80, fruit d’un marc legal imprecís i amb unes 

febles garanties a llarg termini. 

1994 – RD 2366/1994: Va significar l’autèntic motor de la cogeneració amb un marc 

regulatori amb unes fortes garanties a mig termini, tot i reduir les tarifes respecte l’anterior 

RD 907/1982. Així doncs, hi va haver un creixement més ràpid del sector.  

Una de les fortes problemàtiques que va tenir el RD va ser la poca correlació entre el preu 

de venta elèctric i el del combustible per al cogenerador, fet que va suposar que moltes 

plantes de cogeneració haguessin d’aturar el seu funcionament en varies ocasions degut a 

la baixa rendibilitat.  
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1998 – RD 2818/1998: Amb l’aparició d’aquest nou RD la cogeneració pateix un fort 

estancament degut a: 

- La reducció de la potencia màxima des de 100 MWe a 50 MWe. 

- L’obligatorietat d’autoconsumir el 30% de la producció elèctrica de la cogeneració 

per a les plantes fins a 25 MWe i el 50% per a les plantes a partir dels 25 MWe. 

Aquest fet va fer canviar les bases del dimensionament de les noves plantes a partir 

de la demanda tèrmica i elèctrica, ja que fins aquell moment s’havien dimensionat 

únicament en base a la demanda tèrmica. Aquesta limitació va fer reduir, en la 

majoria dels casos, la potencia de les plantes i, per tant, l’eficiència de la planta.  

En aquest RD es va introduir una indexació parcial del preu elèctric amb el combustible cosa 

que va reduir part del risc de preus energètics que existia fins aquell moment. 

2004 – RD 436/2004: Una de les grans fites que es va aconseguir amb aquest RD va ser 

suprimir de nou el concepte d’autoconsumir l’energia elèctrica generada i es retorna a un 

model d’exportació total a la xarxa elèctrica. 

2007 – RD 661/2007 [3]: És el RD vigent malgrat el RDL 1/2012 [4] hagi suprimit 

temporalment els incentius econòmics per a les plantes de nova construcció. 

El aquest RD s’introdueix un factor de rendibilitat i estabilitat a les inversions a escometre en 

projectes de cogeneració, el que facilita sens dubte el seu desenvolupament. 

A més a més, per la venda d’electricitat a la xarxa elèctrica té en compte una prima a la que 

s’hi afegeixen complements que van en funció de l’eficiència de la planta i l’energia reactiva. 

Una de les prioritats per la Unió Europea ha estat el foment de la cogeneració d’alta 

eficiència, i així ho manifesta en la Directiva Europea 2004/8/CE [5], ja que els beneficis 

potencials de la cogeneració són varis: 

• L’estalvi d’energia primària. 

• L’eliminació de pèrdues a la xarxa elèctrica. 

• La reducció de les emissions. 

• L’augment de l’eficiència energètica. 

• La millorar de la seguretat d’abastiment energètic. 

En base a aquestes consideracions, el RD aporta els següents aspectes: 
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Fig.  4.1. Evolució histórica de la construcció de noves plantes de cogeneració [2]. 

• Classifica a les centrals de cogeneració dins del grup a.1, sempre que suposin un alt 

rendiment energètic, d’acord al compliment d’un valor mínim del Rendiment Elèctric 

Equivalent. Aquest valor mínim és funció de la tecnologia de cogeneració utilitzada.  

• Prioritàriament estableix el dret dels productors en règim especial a cedir l’energia 

elèctrica generada a la xarxa i percebre per aquest fet uns complements retributius 

reglamentàriament establerts. 

• Els complements retributius per les centrals de cogeneració estan lligats als costos 

d’explotació d’aquestes, és a dir, el preu dels combustibles i l’IPC.  

L’any 2010 va entrar en vigor el Real Decret 1565/2010 [6] en el qual es regula i modifica 

alguns aspectes del RD 661/2007 sobre producció d’energia elèctrica en Règim Especial. 

En resum, es tractava d’un RD amb un règim econòmic que permet invertir en noves 

plantes, incentivant l’eficiència energètica i amb una correlació total entre el preu elèctric, el 

preu del combustible i l’increment de l’IPC.  

 

 

 

A principis d’aquest any 2012, va entrar en vigor el RD 1/2012. Es tracta d’un decret llei 

d’aplicació immediata, però de caràcter temporal, que suprimeix els incentius econòmics per 

a les plantes de cogeneració de nova construcció, mentre que les plantes actualment en 

funcionament, continuaran percebent una prima per l’energia elèctrica.  
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L’objectiu principal amb aquest RDL 1/2012 és intentar frenar el creixent dèficit tarifari assolit 

en els darrers anys, mentre s’està ideant la reestructuració de tot el sector elèctric. Així 

doncs, es tracta d’una situació temporal. 

4.2. Importància del marc legal en la viabilitat de les plantes 

Una planta de cogeneració és una important inversió econòmica, i com a tal, l’inversor busca 

maximitzar la rendibilitat de la mateixa, i aconseguir períodes de retorn d’inversió raonables. 

La viabilitat d’aquest tipus de projectes depenen directament dels preus de gas i electricitat i, 

per tant, tenen una forta dependència de la legislació. Així doncs la rendibilitat d’aquest tipus 

d’instal·lacions està lligat a varis factors que es podrien resumir en: 

• L’aprofitament tèrmic de la instal·lació. La viabilitat econòmica únicament serà 

possible quan existeixi un aprofitament tèrmic adequat, és a dir, si el consumidor és 

capaç d’utilitzar gran part de l’energia tèrmica procedent de la planta. 

• El preu de venda de l’electricitat. El nou RD 1/2012, anul·la la prima, el complement 

d’eficiència i el de reactiva, deixant com a preu d’exportació el del mercat elèctric. 

Així doncs, com que el preu del mercat elèctric és inferior al preu elèctric de consum 

del consumidor, per tal de maximitzar els ingressos per venda elèctrica es passa 

d’una configuració d’exportació total de l’electricitat a l’autoconsum elèctric amb 

exportació del excedents a preu de mercat. 

• Les despeses d’explotació de la planta: 

o Manteniment del grup motogenerador i la resta de la planta. 

o Assegurances i taxes. 

o Despeses de gestió de la planta. 

Tots aquests factors, fan que obtenir la viabilitat d’aquests tipus de projectes no sigui senzill. 

Així doncs, és important tenir una legislació estable, sense riscos i favorable pel sistema, per 

poder resoldre els diferents conflictes legals, administratius i econòmics que es poden 

presentar. 
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5. Tecnologies de la cogeneració 

5.1. Introducció a la cogeneració 

Actualment, una gran majoria d’usuaris satisfan les seves necessitats energètiques 

comprant l’electricitat i el combustible a les companyies subministradores. Aquesta modalitat 

d’abastiment, còmoda per l’usuari, acostuma a comportar unes despeses importants, i des 

del punt de vista energètic és un sistema poc eficient. La cogeneració és un sistema 

alternatiu, eficient, que permet reduir de forma important la factura energètica, sense alterar 

la seva demanda energètica. 

La cogeneració es defineix com la producció simultània d’energia mecànica (transformada 

en electricitat) i energia tèrmica útil. 

Aquest sistema difereix del sistema convencional de producció elèctrica (centrals 

termoelèctriques) per l’aprofitament del calor que es desprèn durant la generació elèctrica. 

En els sistemes convencionals la calor residual del cicle termodinàmic no és aprofitada i es 

dissipa a l’ambient. 

En qualsevol cicle termodinàmic per la generació d’energia mecànica/elèctrica, una part de 

l’energia tèrmica aportada al sistema no pot ser transformada en treball útil i és alliberada. A 

la cogeneració part de l’energia tèrmica que és alliberada s’aprofita per cobrir la demanda 

tèrmica del consumidor. 

Per tant, es poden assenyalar alguns trets diferenciadors de la cogeneració respecte a 

tecnologies convencionals: 

• El rendiment global és major que en una central convencional ja que hi ha un 

aprofitament doble: energia elèctrica i energia tèrmica. 

• Les pèrdues de transport són menors pel fet que l’energia es produeix on es 

consumeix. D’aquesta manera, també hi ha una reducció en les dimensions de la 

infraestructura de la xarxa elèctrica ja que es redueix l’energia elèctrica transportada. 

• Augmenta la seguretat en el subministrament. Es tracta d’una característica 

important pel cas d’estudi, un hospital, degut a la criticitat d’un tall en el 

subministrament elèctric o tèrmic. 
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Quan es parla de cogeneració i de les seves aplicacions, en el primer que es pensa és en 

l’element primari, és a dir, el motor, turbina de gas o de vapor. Pel contrari, quan s’estudia la 

implantació d’una cogeneració en un centre, el primer que s’ha de considerar no és el motor 

sinó les necessitats tèrmiques, tant en quantitat com en tipus (nivell de temperatura, fluid 

caloportador, variació en el temps…) per a que a partir d’aquí determinar el tipus de 

màquines i la potencia que proporcionen aquesta energia tèrmica. Cal destacar que en la 

legislació espanyola vigent fins fa escassos mesos, el disseny de la planta s’orientava a 

suplir la demanda tèrmica de calor, donat que el 100% de l’energia elèctrica produïda es 

podia vendre al proveïdor elèctric a un preu primat. Actualment, la legislació ha suspès els 

incentius econòmics en la venta d’energia elèctrica a proveïdors i, per tant, cal dimensionar 

la planta també en funció de la demanda elèctrica del centre. 

La majoria de processos de serveis requereixen calor a una temperatura relativament baixa, 

de manera que permet recuperar una part important de la calor residual d’una planta de 

cogeneració. D’aquesta manera, s’assoleixen rendiments globals de la planta superiors al 

75%.  

5.1.1. Aplicacions 

El requisit principal per a la implantació d’una planta de cogeneració és que existeixi una 

demanda tèrmica i elèctrica.  

El sector industrial ha estat tradicionalment el sector amb una major penetració de 

cogeneració i amb plantes de elevada potència.  

Malgrat això no només les grans cogeneracions ofereixen oportunitats de noves inversions, 

sinó que les microcogeneracions (fins a 50 kWe) i les plantes de petita potència (fins a 1.000 

kWe) són plantes que s’estan construint amb èxit en els darrers anys, mitjançant els 

micromotors de combustió interna i les microturbines de gas. Principalment s’estan aplicant 

al sector serveis ja que tenen també demandes tèrmiques considerables en calefacció i ACS 

(Aigua Calenta Sanitaria). 

Alguns exemples d’aplicacions en el sector serveis són hospitals, col·legis i universitats, 

district heating, hotels, piscines, etc 
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5.2. Avantatges i inconvenients de la cogeneració 

La cogeneració té un paper important en les polítiques energètics europees i espanyoles. Es 

tracta d’una tecnologia madura que contribueix decisivament en els punt clau de la política 

energètica europea: eficiència energètica, seguretat de subministrament energètic i 

competitivitat.  

Malgrat els importants avantatges esmentats, existeixen encara fortes inconvenients pel 

desenvolupament de la cogeneració a Espanya: falta de regulació en l’interconnexió 

elèctrica, limitació de potència, falta de transparència. 

5.2.1. Avantatges 

• Eficiència energètica. La cogeneració, amb 6.200 MW instal·lats (dades de l’any 

2009), cobreix, aproximadament, un 12% de la demanda elèctrica total d’Espanya i 

representa un 6,5% de la capacitat de producció elèctrica.  

Per una banda, suposa un estalvi per generació distribuïda de 1.300 GWh/any en 

pèrdues del sistema elèctric. Per altra banda, hi ha un estalvi d’energia primària, 

estimada en 20.000 GWh/any, el que suposa una menor importació de combustible i 

com a conseqüència estalvi d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. 

Les dades anteriors demostren que cal promocionar l’ús de la cogeneració, sempre 

que s’hagi de recórrer a combustibles fòssils, per salvar la diferència entre les 

emissions actuals i els objectius establerts per la societat.  

A més a més, és un factor estratègic a nivell nacional ja que reduint el consum 

d’energia primària a nivell nacional, es disminueix la dependència energètica de 

l’exterior. 

• Seguretat de subministrament. A diferència de les tecnologies renovables, la 

cogeneració no només aporta una producció d’energia eficient sinó que també 

millora la seguretat de subministrament energètic.  

L’aportació per part de la cogeneració de garantia de potència permet evitar la 

construcció de plantes en règim ordinari necessàries per cobrir la potència de 

plantes renovables en els moments que no puguin funcionar. 
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• Competitivitat. La cogeneració té un cost mig de l’electricitat en borns d’usuari 

inferior al cost mig en règim ordinari.  

Per tant, un parc de cogeneració estalvia la producció de l’electricitat autoconsumida, 

que no ha de produir el sistema, evita costos de producció i d’accés. A més a més, la 

cogeneració, en comparació a altres energies renovables del règim especial, al 

produir calor útil permet rebaixar el cost energètic total dels usuaris que l’utilitzen, 

permetent-los millorar la seva competitivitat. 

5.2.2. Inconvenients 

• Limitació de potència. Per a poder formar part del Règim Especial les plantes de 

cogeneració tenen una limitació de potència de 50 MWe. 

Les plantes més grans són les que aporten un estalvi d’energia en valor absolut més 

gran. A més a més, malgrat al factor d’escala que tenen les plantes més grans i la 

major rendibilitat és important que continuïn pertanyen al Règim Especial per la 

simplificació administrativa  i la protecció aquest règim. 

• Falta d’informació sobre els beneficis. Actualment, no es disposen d’estadístiques 

completes de la cogeneració a Espanya. Per l’operador del sistema és essencial 

conèixer la capacitat de producció del parc de cogeneracions i no només les que 

exporten energia a la xarxa, sinó saber les plantes operatives i les no operatives. 

• Sistema d’exclusió del Règim Especial. El rendiment elèctric equivalent (REE) és 

la base d’inclusió en el Règim Especial. Segons el RD 661/2007, en cas de no 

complir amb un REE mínim la planta és exclosa del règim. 

Però, el REE és un indicador de l’eficiència de la planta que no integra correccions 

com les pèrdues evitades a la xarxa elèctrica. Així doncs, una planta pot ser exclosa 

per no complir el REE mínim, tot i seguir aportant estalvis d’energia primària al 

sistema. 

• Inseguretat legal. Situacions d’incertesa legal com l’actual, amb la supressió 

temporal de les primes (RDL-1/2012) perjudiquen fortament al sector de la 

cogeneració. Amb actuacions com aquesta provoquen desconcert i desconfiança a 

l’inversor. 
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5.3. Tecnologies emprades en la cogeneració 

Les plantes de cogeneració es caracteritzen per la diversitat de tecnologies emprades 

(turbines de gas, motors alternatius, turbines de vapor, cicles combinats, etc.) i pel seu 

disseny específic en cada cas.[7] [13] 

Una planta de cogeneració està formada per: el motogenerador,  el sistema de recuperació, 

el sistema de control, els sistemes de refrigeració (torres o aerocondensadors) i els sistemes 

auxiliars.  

El component principal d’una planta és el motogenerador i habitualment s’utilitzen dos tipus 

per a la producció d’electricitat: el motor alternatiu de combustió interna i la turbina de gas.  

No s’exposaran la resta de tecnologies de cogeneració ja que no apliquen pel nivell de 

demandes energètiques de l’Hospital, ja que no assoleix uns nivells que permetin l’ús de la 

resta de tecnologies com la turbina de vapor o el cicle combinat.  

5.3.1. Motor de combustió interna 

Els motors de combustió interna (MACI), transformen l’energia química dels combustibles en 

treball mecànic. Són màquines volumètriques i els seus components bàsics són el cilindre-

pistó i l’arbre del cigonyal, que mitjançant un sistema de manovella transformen el moviment 

lineal del pistó sobre el cilindre en un moviment rotatori. Els combustibles utilitzats poden ser 

el gas natural, el gasoli o el fuel com a combustible.  

La calor dels MACI es pot aprofitar de diferents maneres. Per un costat, hi ha els gasos 

d’escapament que és el focus de major temperatura, amb valors que superen els 380ºC. 

Aquests gasos poden ser transformats en forma d’aire calent, aigua calenta, vapor o oli 

tèrmic, o bé, aprofitats directament per a processos com l’assecatge. 

Per un altre costat, es pot recuperar la calor dels circuits de refrigeració d’alta temperatura i 

el de baixa temperatura. El circuit de refrigeració d’alta temperatura permet obtenir aire o 

aigua a uns 90ºC, mentre que el circuit de baixa temperatura no se sol utilitzar pel baix nivell 

tèrmic disponible. 

Altres característiques dels MACI són les següents: 

• Gran varietat de combustibles que poden utilitzar. 
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• Tecnologia senzilla i fiable. 

• Arrancada ràpida (10 – 15 s). 

• Bon comportament a càrrega parcial i flexibilitat de funcionament. 

• Equips modulars, amb possibilitat d’ampliació. 

• Baixa relació potència/pes. 

• Soroll de baixa freqüència. 

• Han de refrigerar-se, encara que la calor residual no s’aprofiti. 

• Costos de manteniment elevats. 

El rang de potències que compren aquesta tecnologia és ampli i va des de pocs kW fins a 

poques desenes de MW. 

Micromotors 

Es tracta de motors MACI amb potències inferiors a 1.000 kW, sense diferències rellevants 

en el seu funcionament. 

Dissipen la calor a través dels gasos d’escapament i el circuit de refrigeració de forma que 

és recuperada per la generació d’aigua calenta per la climatització i ACS. 

5.3.2. Turbina de gas 

Les turbines de gas, de la mateixa forma que els MACI, converteixen energia química 

procedent del combustible en energia elèctrica. La turbina de gas està composta, 

principalment, per un compressor rotatiu, una cambra de combustió i una turbina. 

Les turbines segueixen el cicle Brayton. S’aspira aire de l’atmosfera i es comprimeix 

mitjançant el compressor rotatiu per després passar a la cambra de combustió on es mescla 

amb el combustible. Els productes de la combustió s’expansionen a la turbina fins a la 

pressió atmosfèrica. L’energia elèctrica s’obté directament a partir d’un alternador acoblat, 

directament o mitjançant un reductor, a l’eix de la turbina que aprofita el treball net del cicle. 

El rendiment elèctric de les turbines és normalment inferior al dels MACI, però per contra el 

potencial de recuperació de calor és més important, ja que es troba concentrada bàsicament 

als fums d’escapament que permeten produir vapor en una caldera de recuperació.  
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L’aplicació de les turbines de gas se centra en necessitats de vapor importants, a partir 

d’una demanda de vapor de aproximadament 10 t/h. Es tracta de plantes de gran fiabilitat i 

econòmicament rendibles a partir d’una determinada potència. 

Les característiques principals que tenen les turbines són les següents: 

• Tota la calor disponible és a alta temperatura. 

• Una alta fiabilitat amb un baix cost de manteniment. 

• Una velocitat de gir elevada i estable que permet un bon control de la freqüència de 

l’energia elèctrica generada. 

• No requereix de refrigeració. 

• Té una bona capacitat d’utilitzar un sistema multi combustible (gasoil, LPG, gas 

natural, petroli, etc.) 

• Té un nivell de soroll elevat. 

El rang de potències disponible és a partir de 5 MW aproximadament. Pel cas de les 

microturbines les potencies disponibles arriben a pocs kW. 

Microturbines de gas 

Es basen en el mateix principi que les turbines convencionals però simplificant alguns 

elements mecànics. 

Les característiques principals de les microturbines són: 

• El cicle de regeneració de les microturbines que millora el rendiment elèctric. Això fa 

que els gasos d’escapament surtin a una temperatura inferior, al voltant dels 300ºC.  

• Simplificació dels elements mecànics. Mentre que les turbines convencionals 

consten habitualment d’un compressor de varies etapes, una càmera de combustió i 

varies etapes de turbina, en una microturbina tots aquests elements queden en una 

peça mòbil, amb una sola etapa de compressor i de turbina. 

A més a més, no disposa de reductor per connectar-se a l’alternador. Les 

microturbines generen l’energia elèctrica en tensió alterna amb una elevada 

freqüència variable que és converteix a corrent continua i, mitjançant un inversor, es 

converteix a corrent alterna trifàsica a 400 V i 50 Hz.  
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Fig.  5.1. Esquema bàsic d’una microturbina [8]. 

 

 

 

5.4. Selecció de l’equip principal: Prestacions principals  

L’elecció de l’equip que millor s’ajusta a les necessitats d’un determinat client contempla 

varis paràmetres. Els principals criteris de selecció són la potència elèctrica de l’equip 

principal i el potencial de recuperació tèrmica. A més a més, altres paràmetres com la 

velocitat de gir, les dimensions o la fiabilitat de l’equip, entre d’altres condicionants, són 

rellevants en la selecció de l’equip. 

Primer de tot cal tenir clar quines prestacions tindrà l’equip seleccionat. Caldrà tenir en 

consideració la potència final generada, la calor dels diferents circuits i tots aquells 

paràmetres que siguin fonamentals per poder fer una comparativa final entre les diferents 

opcions existents al mercat. 

El rendiment elèctric és el paràmetre de major importància, que quantifica l’energia elèctrica 

que un equip és capaç de generar per unitat de combustible consumit. La importància 

d’aquest paràmetre radica en que tot el combustible consumit es tradueix immediatament en 

la generació i venta d’energia elèctrica. 
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Taula. 5.1. Prestacions tècniques principals d’un micromotor MAN E 0836 E302 [9]. 

La taula 5.1  mostra les prestacions més importants d’un motor de combustió interna tipus, 

amb els paràmetres principals per realitzar l’estudi de viabilitat de la planta de cogeneració. 

 

PRESTACIONS PRINCIPALS MOTOR DE COMBUSTIÓ INTERNA – 70 kWe 

Potència elèctrica [kW] 70 

Consum de combustible [kWPCI] 204 

Recuperació tèrmica circuit refrigeració [kW] 63 

Recuperació tèrmica gasos escapament (fins 120ºC) [kW] 46 

Temperatura gasos escapament [ºC] 610 

Cabal dels gasos de escapament [kg/h] 272 

Rendiment elèctric  34,3% 

 

 

La recuperació tèrmica final de la instal·lació dependrà de les prestacions tèrmiques de 

l’equip, del disseny dels equips de recuperació tèrmica i de la necessitat tèrmiques per part 

del client. El rendiment tèrmic de la instal·lació quantifica l’energia tèrmica que es recupera 

per unitat de combustible consumit. 

La suma del rendiment elèctric i del rendiment tèrmic és el rendiment global de la planta de 

cogeneració. 

5.4.1. Rendiment Elèctric Equivalent 

La normativa vigent obliga a les instal·lacions a complir un mínim valor del Rendiment 

Elèctric Equivalent (REE) per poder ser inscrites al Règim Especial. 

Tal i com mostra la taula 5.2, el valor mínim exigit depèn de la tecnologia i combustible 

utilitzat a la planta de cogeneració: 
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Taula. 5.2. REE mínim exigit pel RD 661/2007 [3]. 

Tipus de combustible REEmin 

Combustibles líquids en centrals amb calderes 49% 

Combustibles líquids en motors tèrmics 56% 

Combustibles sòlids 49% 

Gas natural i GLP en motors tèrmics 55% 

Gas natural i GLP en turbines de gas 59% 

Altres tecnologies i/o combustibles 59% 

Biomassa inclosa en els grups b.6 i b.8 30% 

Biomassa i/o biogàs inclosos en el grup b.7 50% 

 

 

Les plantes de cogeneració amb potències inferiors o iguals a 1 MWe el REE mínim es 

redueix un 10%. 

El REE mesura l’eficiència de la instal·lació i es defineix segons la següent fórmula: 

On: 

 E: Energia elèctrica generada en bornes del generador.  

 Q: Consum d’energia primària mesurat segons el poder calorífic inferior. 

 V: Calor útil recuperat en la planta. 

�: Valor de referència del rendiment de producció separada de calor publicat a 

l’annex II de la Decisió de la Comissió europea del 21 de desembre de 2006 . 

Deixant a banda de ser un requisit legal, el REE té un sentit físic i és un bon indicador de 

l’eficiència energètica de la planta. En el denominador es descompte al consum de 

combustible el que es gastaria per la recuperació tèrmica, quedant el combustible que 

s’utilitza per la generació elèctrica. 

η/VQ
E

REE
−

=  (Ec.  5.1) 
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6. Bases de disseny 

6.1. Dades generals de l’hospital 

L’hospital objecte de l’estudi de viabilitat és un centre públic, pertanyent al Consorci de Salut 

i Social de Catalunya , i ofereix els següents serveis: 

• Hospitalització. 

• Urgències. 

• 20 Consultes externes. 

• Atenció a pacients aguts 100 llits. 

• Servei quirúrgic amb 3 quiròfans 

6.2. Demandes tèrmiques:equips i funcionament 

Les necessitats tèrmiques de l’Hospital són aigua calenta per calefacció i  aigua calenta per 

ACS. Les necessitats tèrmiques es cobreixen actualment mitjançant els següents equips de 

producció: 

• 2 calderes de condensació per a calefacció, de la marca WOLF, model R605, amb 

una potència de 380 kW i rendiments anuals teòrics que poden assolir els 110% 

sobre PCI.  

o Temperatura d’impulsió: 65 ºC 

o Temperatura de retorn: 50 ºC 

• 1 caldera de condensació per la producció d’ACS, de la marca WOLF, model 

MGK 250, amb una potència de 233 kW i un rendiment anuals teòric del 110% 

sobre PCI.  

o Temperatura d’impulsió: 65 ºC 

o Temperatura de retorn: 55 ºC 
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Taula. 6.1. Consum promig de gas natural a l’hospital 

La distribució de la calor per la calefacció de l’hospital es fa a través d’un anell de distribució, 

que distribueix l’aigua per l’Hospital i la fa arribar als equips terminals de climatització.  

Pel que fa a la distribució d’ACS es realitza també a través d’un anell de distribució amb un 

circuit de retorn que assegura el manteniment d’una temperatura mínima a tots els punts de 

consum. 

Per determinar les demandes tèrmiques de les instal·lacions de producció d’energia s’han 

utilitzat:  

• Dades de les rutes diàries de manteniment que tècnics de la companyia recullen 

diàriament. 

• Factures de consums facilitades per l’hospital. 

• Dades de comptadors d’energia instal·lats ad hoc.  

Per l’estudi s’han analitzat el consum de gas natural dels anys 2009, 2010 i 2011, i s’ha 

calculat el consum mig que és l’utilitzat de base per l’estudi. 

Mes 
Consum promig de gas 

natural dels anys 2009, 2010 i 
2011 [kWhPCS] 

Gener 271.080 

Febrer 219.577 

Març 256.894 

Abril 156.989 

Maig 99.298 

Juny 71.933 

Juliol 62.593 

Agost 67.571 

Setembre 64.949 

Octubre 73.907 

Novembre 158.811 

Desembre 209.567 
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El consum total d’energia tèrmica a l’hospital ascendeix a 1.713.170 kWhPCS, i esti mant un 

rendiment estacional de producció del 92% (valor obtingut de les fitxes tècniques de les 

calderes) s’ha calculat el consum tèrmic anual: 1.416.436 kWht. 

Els consums de gas natural estan destinats a la producció d’aigua calenta de calefacció i 

d’ACS. Actualment a l’hospital no hi han instal·lats comptadors que permetin conèixer el 

consum de gas que es destina  a la producció de cadascun d’aquests usos. 

A continuació es calcula les demandes tèrmiques de calefacció i ACS i els respectius perfils 

setmanals i horaris, que serveixen per determinar les demandes horàries. Les demandes 

horàries permetran fer el balanç de la planta de cogeneració amb precisió. 

6.2.1. Climatologia 

Els consums de climatització i calefacció tenen una forta dependència de les condicions 

climàtiques. Així doncs cal tenir en compte aquesta variable en l’anàlisi dels consums de 

climatització i calefacció. 

Una forma d‘estudiar i quantificar la climatologia és mitjançant els graus dia (GD). Aquest 

índex mesura la suma de desviacions diàries en graus de la temperatura externa respecte 

d’una temperatura de base 18ºC per la calefacció.  

L’objectiu de l’estudi de la climatologia és conèixer el rigor de les dades de consums de 

calefacció estimades.  

Tot seguit s’indiquen els valors mensuals de graus dia calculats segons el mètode COSTIC 

a partir de les dades d’una de les estacions meteorològiques de Barcelona, segons la 

següent equació: 

On: 

GDc: graus dia de calefacció  

Ni: número de dies del mes considerat;  

� ∗+−=
i

n

Ni
TTmàx

TBcGDc )
2

min
(  (Ec.  6.1) 
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Taula. 6.2. Graus dia mensuals. Estació meteorològica de Barcelona 

TBc: temperatura base de calefacció (16, 18, 20 i 22C);  

Tmàx i Tmin: temperatures màxima i mínima mitjanes mensuals. 

A continuació es mostra aquest càlcul pels anys 2009, 2010 i 2011: 

 

GRAUS DIA 
2009  
[ºC·d] 

2010 
[ºC·d] 

2011 
[ºC·d] 

gener 235,7 298 294,9 
febrer 163,4 245,3 218,5 
març 165,9 168,9 194 
abril 91,5 84,5 68 
maig 30,1 22,2 24,7 
juny 2,6 4,8 8,3 
juliol 0,3 0 0,2 
agost 0,7 0,1 0 
setembre 5,5 1,9 2,4 
octubre 46,9 11,6 26,6 
novembre 182,3 77,2 84,7 
desembre 250,7 234 207,3 

TOTAL 1.175,6 1.148,5 1.129,6 

 

 

La màxima variació anual entre els anys és del 4%,per tant, es pot estimar com a vàlid el 

consum mensual mig de les factures de gas natural. 

Així doncs, l’estudi de la climatologia és molt útil a l’hora d’establir consums de referència, 

identificar desviacions històriques, analitzar corbes diàries de potència demandada, etc.  

6.2.2. Producció d’aigua calenta sanitària 

Com ja s’ha comentat, les dades disponibles són de consum de gas totals sense poder 

discernir els consums destinats a calefacció i a ACS.  

El consum de gas per la producció d’ACS està determinat per diversos paràmetres d’ús del 

propi hospital: 

• Número de llits. 

• Tipus d’hospitalització. 
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• Sistema de producció, acumulació i distribució de l’ACS. 

En aquest cas la climatologia no és un paràmetre que jugui un paper rellevant en el consum 

de gas ja que la temperatura de l’aigua de la xarxa té poca variació durant l’any. Per tant, el 

consum de gas varia bàsicament en funció del grau d’ocupació de l’hospital. 

S’han utilitzat dos mètodes de càlcul per estimar el consum de gas dedicat a ACS. Els dos 

mètodes porten a valors de consum similars.  

• Mètode 1. A partir del consum de gas dels mesos d’estiu. 

• Mètode 2. A partir de ratis de la companyia en funció de l’ocupació i de les 

instal·lacions actuals. 

El mètode 1 considera que els consums de gas per calefacció de Juliol, Agost i Setembre 

són pràcticament zero i, per tant, es pot assimilar els consums d’aquests mesos com 

consums de gas d’ACS. Els valors de gas durant aquests mesos oscil·len entre els 35.000 i 

els 45.000 kWhPCS. 

El mètode 2 utilitza ratis típics d’hospitals de que disposa la companyia: 

• 80 l/llit.dia amb Tª d’impulsió 65 ºC ; 

• 90 % de rendiment d’acumulació (segons instal·lacions de l’hospital) ; 

• 45 kWht/m3 en pèrdues tèrmiques en l’anell de distribució ; 

• 92 % rendiment d’explotació de calderes (segons calderes hospital). 

El càlcul del consum en gas per un mes tipus seria de 38.856 kWhPCS (a l’annex A 

s’adjunten els càlculs realitzats). Tenint en compte que en hospital estudiat la calefacció no 

para en tot l’any, es pren el valor obtingut al mètode 2 com a bo i segons el número de dies 

de cada mes s’estableix el següent consum mensual de gas per ACS: 
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Taula. 6.3. Demanda mensual d’ACS a l’hospital 

 

Mes Demanda mensual d’ACS 
[kWhPCS] 

Gener 40.232 
Febrer 36.339 
Març 40.232 
Abril 38.206 
Maig 39.479 
Juny 37.477 
Juliol 38.726 
Agost 37.972 

Setembre 38.206 
Octubre 40.232 

Novembre 38.935 
Desembre 40.232 

 

 

Per determinar els perfils diaris i setmanals de consum d’ACS, s’ha instal·lat durant 15 dies 

un cabalímetre al col·lector d’impulsió del circuit primari de l’ACS i dues sondes de 

temperatures a l’impuls i el retorn, registrant-ne valors cada 5 minuts.  

  

 

Els perfils diaris i setmanals obtinguts segueixen els següents patrons: 
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Gràfic 6.1. Perfil horaris i setmanals de la demanda de ACS. 

 

 

 

 

 

 

Com mostren els gràfics 5.1 hi ha dos pics de consum d’ACS entre les 6 i les 8 del matí i 

entre les 17 i les 18. Durant la nit, el consum és molt més reduït i l’únic consum es destina 
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Gràfic 6.2.  Monòtona de l’aigua calenta sanitària. 

principalment al manteniment de la temperatura de l’anell de distribució, tal i com requereix 

la normativa de Prevenció Contra la Legionel·losi.  

Finalment, amb l’objectiu de determinar la potència màxima requerida per les calderes 

d’ACS, s’han elaborat les corbes monòtones de demanda d’ACS a partir de les demandes 

horàries estimades (en l’annex B s’ajunta les taules de demanda d’ACS horària ). 

 

 

6.2.3. Producció tèrmica per a calefacció 

El consum de gas total de factures engloba el consum d’ACS i el de calefacció, per tant, el 

consum destinat a calefacció correspon a la diferència entre el consum total i el consum 

d’ACS. Així doncs, el consum mensual per la calefacció calculat és el següent: 
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Taula. 6.4. Demanda mensual de calefacció en l’hospital 

 

Mes Demanda mensual de 
calefacció [kWhPCS] 

Gener 230.848 
Febrer 183.238 
Març 216.662 
Abril 118.783 
Maig 59.819 
Juny 34.456 
Juliol 23.868 
Agost 29.599 

Setembre 26.744 
Octubre 33.675 

Novembre 119.876 
Desembre 169.334 

 

 

Tot i que en alguns hospitals la producció de calefacció s’atura els mesos d’estiu, a l’hospital 

estudiat no és així i existeix una petit consum.  

S’ha analitzat la correlació entre els consums mensuals de calefacció i la climatologia 

(mesurada en graus dia de calefacció en base 18) per determinar el rigor de l’estimació de la 

demanda de calefacció realitzada. El gràfic de correlació obtingut és:  
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Gràfic 6.3.  Correlació demanda térmica hospital vs climatologia (graus dia). 

 

 

L’elevada correlació, amb un R2 de 0,9225, mostra el fort lligam del consum de gas per a 

calefacció amb la climatologia. 

Per determinar els perfils diaris i setmanals, s’han fet servir les corbes que la companyia 

disposa fruit de la seva dilatada experiència en el manteniment d’hospitals. 
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Gràfic 6.4. Perfil horaris i setmanals de la demanda de calefacció. 

 

 

 

Com es pot observar als gràfics adjunts, el pic  de consum de calefacció es dona durant la 

nit. Durant les hores centrals de dia, el consum energètic necessari per mantenir les 

instal·lacions calentes és menor donat que les temperatures exteriors són més elevades.  

De la mateixa manera que s’ha fet amb l’ACS, s’ha realitzat la corba monòtona de la 

demanda de calefacció i s’ha obtingut la potència punta necessària (en l’annex B s’ajunta les 

taules de demanda de calefacció horària ). 
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Gràfic 6.5.  Monòtona de la potencia térmica total demandada a l’hospital. 

 

 

6.3. Demanda elèctrica 

La demanda elèctrica d’un hospital inclou la dels aparells d’electromedicina o els grans 

equips de producció de clima però n’existeixen d’altres com:  

• Refredadores 

• UTAs 

• Aparells d’electromedicina 

• Il·luminació 

• Força 

• Bombes 

Partint de les factures facilitades per l’hospital dels darrers anys 2009, 2010 i 2011, s’ha 

obtingut el consum mig mensual elèctric: 
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Taula. 6.5. Demanda mensual eléctrica de l’hospital 

 

Mes Demanda elèctrica 
mensual [kWhe] 

Gener 206.893 
Febrer 188.978 
Març 203.703 
Abril 182.446 
Maig 204.379 
Juny 222.661 
Juliol 251.456 
Agost 261.377 

Setembre 261.475 
Octubre 201.165 

Novembre 178.911 
Desembre 182.208 

 
 
 
 

Tal i com s’ha fet en els casos de consum tèrmic, cal analitzar les corbes horàries de 

demanda elèctrica per determinar la demanda elèctrica horària. Per a realitzar aquest anàlisi 

s’han utilitzat els consums elèctrics horaris facilitats per la companyia Gas Natural Fenosa i 

s’han analitzat per temporades (estiu, tardor i primavera, hivern) per tal d’obtenir uns perfil 

mitjos setmanal adequat als consums existents a cada estació (temperatures exteriors, 

funcionament instal·lacions, ...). 
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Gràfic 6.6. Perfil horaris i setmanals de la demanda elèctrica 

 

 

La distribució dels mesos és la següent: 

Hivern: gener, febrer, març, novembre i desembre 

Estiu: Juny, Juliol, Agost i Setembre 

Tardor i Primavera: Abril, Maig i Octubre 

Com es pot observar als gràfics anteriors, el pic de consum elèctric té lloc durant les hores 

centrals del dia, on totes les instal·lacions estan funcionant. Del perfil setmanal es pot 

determinar que en totes les estacions hi ha una disminució del consum elèctric en cap de 

setmana.  

A partir de la corba monòtona de la demanda elèctrica s’ha determinat la potència elèctrica 

màxima necessària (en l’annex B s’ajunta les taules de demanda elèctrica horària ). 
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Gràfic 6.7.  Monòtona de la potencia elèctrica total demandada per l’hospital. 

 

 

6.4. Conclusions 

A partir de les dades de consums facilitades per l’hospital, de les mesures registrades amb 

comptadors i de les condicions meteorològiques de referència, s’han estimat demandes 

energètica horàries de l’hospital per tot l’any. Aquestes dades, permeten en una fase 

posterior simular diferents plantes de cogeneració i obtenir els balanços energètics de les 

plantes.  

L’experiència que Dalkia té en serveis de manteniment i energètics en múltiples hospitals és 

la que ha permès treballar amb les hipòtesis realistes i els escenaris de consum, tenint en 

compte aquells factors que influeixen directament en el funcionament i desenvolupament del 

servei (climatologia, variació a l’activitat, fiabilitat de la tecnologia, etc. ) 
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Taula. 7.1. Característiques tècniques principals dels motors [9] 

7. Proposta tecnològica adoptada 

Un cop es tenen determinades les demandes energètiques de l’hospital cal estudiar quins 
equips s’adaptaran millor des d’un punt de vist tècnic i econòmic.  

L’objecte fonamental de la instal·lació d’una planta de cogeneració a l’hospital és optimitzar 
les necessitats energètiques del centre aprofitant la tecnologia d’un motor de combustió 
interna per al subministrament d’energia tèrmica en forma d’aigua calent sanitària i 
calefacció i subministrament d’energia elèctrica en forma d’electricitat. 

Partint de les tecnologies descrites en capítols anteriors, la tecnologia més adequada 
energètica i econòmicament per l’hospital és el motor de combustió interna. Aquesta 
tecnologia té una millor eficiència i permet obtenir uns estalvis d’energia primària i 
econòmics més importants. A més a més, les prestacions que té aquesta tecnologia permet 
satisfer sense cap problema les necessitats d’aigua calenta per calefacció i ACS i les 
necessitats d’electricitat. 

En el mercat actual existeixen diferents motors amb les característiques adequades per 
donar servei a l’hospital. Cal destacar que per l’estudi tècnic econòmic s’han centrat en tres 
potències: 

1. Motor de cogeneració MAN E 0834 E302  

2. Motor de cogeneració MAN E 0836 E302  

3. Motor de cogeneració MAN E 0836 LE202  

Les característiques principals dels motors són: 

 

�

MAN E 0834 
E302�

MAN E 0836 
E302�

MAN E 0836 
LE202�

Potència elèctrica motors, total [MW] 0,050 0,070 0,104 

Rendiment elèctric teòric 33,8% 34,3% 37,0% 
Producció tèrmica dels gasos 

escapament [MW] 0,034 0,046 0,064 
Producció tèrmica d'aigua  calenta AT 

[MW] 0,046 0,063 0,074 
Producció tèrmica d'aigua  calenta BT 

[MW] 0,000 0,000 0,005 
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Amb les característiques dels motors, l’horari de funcionament d’aquest i les demandes 
tèrmiques de l’hospital s’han estudiat diferents opcions determinant l’òptima tant tècnica com 
econòmicament (en els capítols següents s’especifica com s’ha dut a terme el balanç 
energètic i econòmic).  

A continuació es descriu el mòdul de cogeneració escollit i es fa una breu descripció del seu 
funcionament. 

7.1. Dades generals 

La planta de cogeneració estarà formada per un mòdul de cogeneració que funciona amb 
gas natural i genera energia elèctrica. Al tractar-se d’una planta de petita potència, serà un 
equip que vindrà dins un mòdul compacte, que es podrà ubicar en una sala que actualment 
l’hospital utilitza com a magatzem però que antigament ja havia albergat una planta. 

El funcionament de la planta serà el màxim possible sempre que permeti recuperar gran part 
de l’energia produïda. Com a possibilitats de treball s’han estudiat les següents opcions: 

• Opció 1: 24 hores, 7 dies a la setmana, 365 dies a l’any (8.760 hores/any). 

• Opció 2: 16 hores, 7 dies a la setmana, 365 dies a l’any (5.840 hores/any). 

• Opció 3: 16 hores, de dilluns a divendres (4.160 hores/any). 

Per donar cobertura a les demandes tèrmiques especificades a l’apartat anterior, s’utilitzarà 
l’energia tèrmica disponible als gasos d’escapament del motor i la dels sistemes de 
refrigeració per produir ACS i la calefacció del centre. 

L’energia elèctrica produïda per la planta, serà autoconsumida pel centre i una part pels 
serveis auxiliars propis del motor (3%). En cas que l’energia elèctrica produïda sigui superior 
a la demanda s’abocaran els excedents a la xarxa de la companyia elèctrica distribuïdora. 

7.2. Mòdul de cogeneració: Instal·lació mecànica 

El circuit primari d’alta temperatura HT de refrigeració del motor, es trobarà integrament dins 
del mòdul, que integrarà tots els elements necessaris per un circuit tancat, els dipòsits 
d’expansió, dipòsits de omplerta, vàlvules de seguretat, vàlvula de tres vies de barreja, 
canonades, purgues d’aire, vàlvules de buidatge, així com el sistema d’ omplerta d’aigua.  

El mòdul disposarà de sensors i indicadors locals de temperatura i pressió als circuits per 
realitzar les funcions de control i protecció.  
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Fig.  7.1. Mòdul de cogeneració. Foto arxiu Dalkia. 

Tanmateix, el mòdul vindrà adequat per a poder integrar-se al circuit de calderes de 
calefacció i caldera d’ACS actual. 

El sistema de recuperació tèrmica es composa de: 

• Bescanviador aigua-aigua per recuperar calor del circuit de refrigeració del motor. 

• Recuperador tèrmic dels gasos d’escapament gasos-aigua. 

• Bomba del circuit primari. 

• Bomba del circuit secundari. 

 

 

 

7.2.1. Bescanviador  aigua-aigua 

Al circuit primari d’aigua del motor s’instal·larà un bescanviador de calor de tipus plaques 
aigua-aigua. La seva funció serà donar la calor residual del circuit de refrigeració de la 
primera etapa de l’intercooler i del circuit de cilindres del motor al circuit secundari.  
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Fig.  7.2. Bescanviador de plaques [10] 

 

 

  

7.2.2. Recuperador tèrmic dels gasos d’escapament  

El recuperador de calor dels gasos d’escapament aprofitarà l’energia residual tèrmica 
present als fums del motor alternatiu. Els gasos d’escapament sortiran del motor a alta 
temperatura i mitjançant el bescanviador de calor amb el circuit primari d’aigua, es 
refredaran fins a una temperatura mínima de 120 ºC. El recuperador estarà connectat en 
sèrie amb el bescanviador de plaques a dins del mòdul. 

7.2.3. Producció d’aigua calenta 

La producció d’aigua calenta amb el mòdul de cogeneració té les següents característiques: 

• Temperatura de sortida del mòdul:  90 ºC 

• Temperatura de entrada al mòdul: 70 ºC 

7.2.4. Circuit de Refrigeració de baixa temperatura LT 

El circuit de baixa temperatura del motor refrigerarà el refredador d’oli i la segona etapa del 
post refredament d’aire d’admissió. Aquest circuit cedirà la seva energia tèrmica a un 
aerorefrigerador de circuit tancat que s’instal·larà independentment al mòdul. 
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Fig.  7.3. Sistema global de recuperació tèrmica en un motor alternatiu [11]. 

Una bomba d’aigua amb accionament elèctric serà l’encarregada de recircular l’aigua a 
través de la segona etapa del post refredament de l’aire d’admissió del motor. 

7.2.5. Circuit secundari d’aigua calenta 

Per la unió del circuit d’aigua de la instal·lació de calderes (circuit secundari) amb el mòdul 
de cogeneració, es disposarà d’una entrada i una sortida de connexió ubicada a la part 
posterior del mòdul. 

Una bomba d’aigua d’accionament elèctric s’encarregarà de recircular l’aigua des del circuit 
de les calderes fins el mòdul de cogeneració. 
 

 
 

 
 

 
 

Figura X.X: Sistema global de recuperació tèrmica en un motor alternatiu. Pàgina 
web Renovetec [11] 

 

7.3. Mòdul de cogeneració: altres instal·lacions 

7.3.1. Silenciador de gasos d’escapament 

A la sortida del bescanviador de calor aigua-fums, s’instal·larà un silenciador d’acer 
inoxidable per tal de reduir el nivell de soroll generat pels gasos d’escapament. Darrera el 
silenciador, hi haurà una xemeneia de gasos d’escapament que sobresortirà 10 cm de 
l’exterior del mòdul formada pel col·lector d’escapament del motor. 
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7.3.2. Sistema d’oli de lubricació del motor 

El mòdul estarà dotat d’un sistema d’omplerta d’oli automàtic ubicat a l’interior de la cabina 
insonoritzada, previst de tanc d’abastiment. El mòdul contindrà indicadors de nivell d’oli 
màxim i mínim al càrter del motor. 

7.3.3. Altres instal·lacions 

Altres instal·lacions que inclou el mòdul de cogeneració són les següents: 

• Gas natural. La canonada de gas arriba al mòdul des de la xarxa interior. Un 
regulador de pressió zero disminueix la pressió entre 50 i 80 mbar abans d’entrar a 
la rampa de gas del motor. 

• Sistema d’arrencada. Inclou un motor d’arrencada de 24 VDC i unes bateries que 
permeten engegar el motor des de zero. 

• Cabina d’insonorització compacta que delimiten el mòdul. Les dimensions són: 4 
metres de llargada, 1.5 metres d’amplada i 2 metres d’alçada. 

• Sistema de ventilació. Subministra aire de combustió pel motor i dissipa la calor de 
radiació de dins el mòdul a l’exterior.  

. 
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8. Balanç energètic 

En el present capítol, s’exposa la metodologia de càlcul utilitzada en la modelització 
energètica amb l’objectiu de poder seleccionar el motor que millor s’adapta a les necessitats 
de l’hospital, en base en primer lloc a la cobertura de les seves demandes tèrmiques i 
elèctriques i, en segon lloc, al compliment del REEmin exigit per la legislació vigent.  

A partir de la modelització energètica de la planta de cogeneració s’obté un balanç energètic 
per a cada opció que permet avaluar la viabilitat energètica i econòmica. El balanç energètic 
obtingut es considerarà vàlid per tota la durada del contracte d’explotació de la planta, 
considerada en 15 anys. 

El balanç energètic s’efectua a partir de: 

• Demandes tèrmiques i elèctriques especificades al capítol 6. 

• Les prestacions que el fabricant del motor proporciona en la seva fitxa tècnica. Les 
característiques tècniques facilitades són, principalment, la potència elèctrica 
generada, les potència tèrmiques recuperables dels gasos d’escapament i els circuit 
de refrigeració d’alta i baixa temperatura, rendiment elèctric i el consum de 
combustible. Informació especificada al capítol 7. 

• Les hipòtesis de funcionament com són l’horari de funcionament previst i la 
disponibilitat. La disponibilitat és el percentatge d’hores que el motor funciona 
respecte les hores de funcionament previstes. La desviació es deu bàsicament a 
parades imprevistes per averies. En base a l’experiència en plantes similars el valor 
de disponibilitat típic és el 95%. 

• Rendiment de les calderes d’aigua calenta. L’energia tèrmica que no és coberta per 
la planta de cogeneració és subministrada per les calderes de gas.  

8.1. Energia elèctrica 

El motor funciona al 100% de la càrrega ja que és quan treballa amb la màxima eficiència i 

permet rendibilitzar millor la inversió. Així doncs, la generació elèctrica bruta del motor es 
calcula segons la següent fórmula: 

itatDisponibilonamentHoresFunciPotElecGenElec ××=  (Ec.  8.1) 
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On: 

 GenElec: generació elèctrica bruta del motor a les bornes d’alternador.  

PotElec: potència elèctrica nominal del motor. 

HoresFuncionament: hores previstes de funcionament del motor segons el programa 
de funcionament (Opció 1, 2 o 3). 

Disponibilitat: previsió que el motor pateixi parades inesperades per averies o 
manteniments que faran que no pugui treballar segons el programa de funcionament 
establert. 

A la generació elèctrica bruta cal descomptar una part que es destina als consums auxiliars 
elèctrics propis de la planta de cogeneració, com són els consums de les bombes 
hidràuliques dels circuits de refrigeració del motor i circuits de recuperació tèrmica a client, 
els consums de ventiladors del mòdul de cogeneració i altres petits consums. Aquest 
consum és un percentatge constant i que varia molt poc als diferents tipus de plantes. Així 
doncs, l’autoconsum s’estima en un 3%. 

Per tant, a partir de la generació neta de la planta es realitza, per a cada hora de l’any tipus, 
un balanç elèctric per determinar quina part es consumida per l’Hospital i quina cal exportar-
la a la xarxa elèctrica. Aquest balanç elèctric es realitza a partir de la demanda elèctrica 
horària del centre que s’ha estimat en el capítol 6.  

Per a determinar l’energia elèctrica consumida per l’hospital i l’excedent exportat a la xarxa, 
es compara horàriament la demanda elèctrica de l’hospital i la generació elèctrica neta del 
motor. Si la demanda elèctrica és major a la generació neta, aquesta és consumida 
íntegrament per l’Hospital. I en cas que la demanda elèctrica sigui inferior a la generació 
neta, la demanda de l’Hospital és coberta íntegrament per la cogeneració i l’energia elèctrica 
excedentària és exportada a la xarxa elèctrica.  

8.2. Energia tèrmica 

De la mateixa forma que per l’energia elèctrica, el càlcul del balanç tèrmic es realitza 
horàriament a partir de la demanda de calor de l’Hospital, que s’ha determinat en el capítol 
6, i de l’energia tèrmica recuperable que pot oferir el motor. 

Les prestacions tècniques del motor permeten determinar horàriament quina és la màxima 
recuperació tèrmica del motor, tant de gasos d’escapament com del circuit de refrigeració 
d’alta temperatura. 
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La recuperació tèrmica real del motor està determinada per la demanda de l’hospital. En cas 
que horàriament la demanda tèrmica de l’Hospital és major al potencial de recuperació del 
motor, hi ha un aprofitament total de l’energia tèrmica del motor i, la resta d’energia tèrmica 
no coberta per la cogeneració és aportada per les calderes d’aigua calenta. En cas que la 
demanda tèrmica de l’Hospital és inferior al potencial de recuperació només es recupera la 
demanda de l’hospital i la resta es dissipada a l’ambient mitjançant els aerorrefrigeradors i, 
en aquest cas, les calderes resten parades. 

Cal esmentar que l’instal·lació actual disposa de dipòsits d’inèrcia. Es tracta de petits dipòsits 
amb una petita capacitat d’emmagatzement d’energia i que no tenen una finalitat 
acumuladora, sinó que simplement pretenen allargar els períodes de funcionament de les 
calderes i evitar la continua parada i encesa d’aquests equips. És per això que no s’ha 
introduït en el model energètic aquests dipòsits ja que no permeten emmagatzemar l’energia 
tèrmica sobrant en un cert moment per ser utilitzades hores més tard. 

8.3. Consum de combustible 

El consum de combustible en el motor de cogeneració i el de calderes  es calcula mitjançant 

les següents fórmules: 

On: 

ConsumCogen: consum anual de combustible en PCI de la planta de cogeneració. 

ConsumCogenInst: consum instantani de combustible en PCI de la planta de 
cogeneració. 

HoresFuncionament: hores de funcionament anuals previstes. 

Disponibilitat. 

 

 

itatDisponibilonamentHoresFuncinInstConsumCogenConsumCoge ××=  (Ec.  8.2) 

sentCalderen
èrmicacuperacióTmicaDemandaTèr

eresConsumCald
dimRe

)Re( −
=  (Ec.  8.3) 
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On: 

ConsumCalderes: consum anual de combustible en PCI de les calderes d’aigua 
calenta. 

 DemandaTèrmica: demanda tèrmica anual de l’Hospital. 

 RecuperacióTèrmica: recuperació tèrmica de la planta de cogeneració. 

 RendimentCalderes: rendiment tèrmic mig de les calderes d’aigua calenta. 

 

El consum de gas natural de cogeneració és determinat a les característiques del motor i 
l’horari de funcionament. 

El consum de combustible de les calderes es calcula a partir de l’energia tèrmica que hagin 
de generar, és a dir, la diferència entre la demanda tèrmica total i la recuperació tèrmica de 
la cogeneració i pel rendiment de calderes considerat. 
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Taula. 8.1. Resum del balanç energètic del mòdul HPC 50N 

8.4. Resum del balanç energètic 

8.4.1. Proposta 1. Mòdul de cogeneració HPC 50N 
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Taula. 8.2. Resum del balanç energètic del mòdul HPC 70N 

8.4.2. Proposta 2. Mòdul de cogeneració HPC 70N 
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Taula. 8.3. Resum del balanç energètic del mòdul HPC 100N 

8.4.3. Proposta 3. Mòdul de cogeneració HPC 100N 
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A l’annex D s’adjunten els càlculs realitzats horàriament per poder determinar els balanços 
energètics de les alternatives estudiades. 
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Si s’analitzen les dades obtingudes de cadascun dels mòduls, cal destacar que en totes les 
opcions estudiades la generació elèctrica neta del motor serà autoconsumida per la 
demanda del centre. A més a més es compleix amb el REEmin, que per el tipus de planta és 
49,5%, i en tots els casos és necessari que una part de la demanda tèrmica sigui generada 
amb calderes convencionals. 

Un cop realitzat el balanç energètic en el qual s’han descarten les alternatives que no 
compleixen amb els requisits de demanda i REEmin, cal realitzar un estudi econòmic en el 
qual s’estudiaran els ratis econòmics més rellevants, com ara el TIR, VAN i el Pay-Back, els 
quals permetran decidir quin candidat/alternativa és la més adequada pel projecte. 
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9. Balanç econòmic 

L’estudi econòmic de la planta de cogeneració es planteja dintre d’un contracte tipus ESE. 
Tal i com s’ha explicat en capítols anteriors, aquest model de negoci estableix una relació 
entre el client i la ESE, on aquesta última és l’encarregada d’explotar la planta de 
cogeneració i calderes d’aigua calenta assumint la inversió inicial i venent l’energia tèrmica i 
elèctrica al client en les condicions negociades.  

La solució òptima es selecciona avaluant la rendibilitat del projecte a partir del pla de negoci 
que inclou la previsió dels ingressos i costos futurs durant un període de funcionament 
previst en 15 anys.  

Els ingressos que suposarà el contracte tipus ESE són la venda a l’hospital de l’energia 
tèrmica recuperada a la planta de cogeneració i generada a les calderes d’aigua calenta, i la 
venda d’energia elèctrica generada a la planta de cogeneració. 

Els costos del projecte són el gas natural consumit a la planta de cogeneració i a les 
calderes d’aigua calenta, el manteniment de la planta de cogeneració i l’explotació de la 
planta de cogeneració. 

La projecció dels ingressos i els costos durant tot el contracte es realitza a partir d’una 
evolució dels preus segons un IPC constant del 3%. 

Finalment, es calculen els ratis de rendibilitat econòmica a partir del pla de negoci. Els ratis 
utilitzats per la determinació de la solució adoptada són el TIR, VAN i el payback. 

9.1. Ingressos 

Els ingressos que s’obtenen en aquest projecte són deguts a la venda d’energia tèrmica i la 
venda d’energia elèctrica. 

Venda de calor 

L’explotador de la planta cobreix totes les necessitats de demanda tèrmica de l’Hospital ja 
sigui mitjançant la recuperació tèrmica de la planta de cogeneració o les calderes d’aigua 
calenta.  

El preu de venda de la calor es fixa en base al cost de generació que té actualment el client, 
utilitzant únicament les calderes. Les calderes d’aigua calenta funcionen a partir de gas 
natural, per tant, el preu de venda es fixa en funció del cost del gas natural.  
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Tal i com expressa la següent equació, el cost de la calor en la situació convencional es 
calcula a partir del cost del gas natural i es transforma mitjançant el rendiment de les 
calderes d’aigua calenta.  

On: 

 CostCalor: cost de generació de la calor a partir de calderes. 

 CostGN: cost del gas natural.   

 0,9: factor de conversió PCI-PCS. 

En el marc contractual de venda de calor, al cost de generació de calor se li pot aplicar un 
descompte en funció de la rendibilitat de la planta de cogeneració.  

On: 

 CostCalor: cost de generació de la calor a partir de calderes. 

 PreuCalor: preu final de venda de calor a client.   

 Desc: descompte aplicat al cost de generació de calor. 

Els costos de gas natural i de generació de calor  per l’inici del projecte són els següents: 

CostGN: 37,2 €/MWhPCS 

CostCalor 45,0 €/MWhc 

Venda de electricitat 

Hi poden haver dos tipus de vendes de la generació neta d’electricitat de la planta de 
cogeneració. Per un costat, hi ha l’autoconsum, és a dir, la venda a l’Hospital i, per altra 
banda, la venda a la xarxa dels excedents que no consumeix el centre.  

9,0dimRe ×
=

sentCalderen
CostGN

CostCalor  (Ec.  9.1) 

)1(Pr DescCostCaloreuCalor −×=  (Ec.  9.2) 
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Taula. 9.1. Preus de venda elèctrica de l’any 2012 

Els autoconsums es venen al cost actual d’adquisició de l’electricitat per part de l’Hospital. 
Com que la contractació elèctrica actual és la tarifa 6.1 dividida en períodes (P1 a P6), el 
preu de venda de l’electricitat està en funció del període en el que es realitzi aquesta venda. 

Pels excedents elèctrics que s’aboquen a la xarxa el preu de venda correspon al preu del 
mercat elèctric. 

Els preus de venda elèctrics considerats per l’estudi s’han extret de les factures elèctriques 
de l’Hospital i s’han actualitzat a l’any d’inici del projecte amb IPC. 

Autoconsums:  

Períodes Preus de venta elèctrica 
[€/MWhe] 

P1 159 
P2 125 
P3 101 
P4 80 
P5 81 
P6 64 

 

 

El preu mig de venda a la xarxa s’extreu de les dades de mercat elèctric que varien cada 
hora. 

9.2. Despeses 

Les despeses en aquest projecte venen determinades pel consum de gas natural, el cost de 
manteniment i els costos d’operació de la planta. 

Els costos de gas natural venen donats pel consum del motor i de les calderes d’aigua 
calenta per la seva producció d’energia tèrmica. 

CostGN: 37,2 €/MWhPCS 

El manteniment de la planta es realitzarà cada 800 hores de funcionament del mòdul i a 
cada intervenció es realitzaran les tasques indicades al pla de manteniment (a l’annex E 
s’adjunta el pla de manteniment del motor seleccionat). Aquest servei inclou: 

• Elements fungibles 
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• Filtres d’oli 

• Juntes 

• Filtres de combustible 

• Bugies 

• Oli del motor 

• Líquid refrigerant i anticorrosiu 

• Recanvis necessaris per cada revisió programada 

• Mà d’obra qualificada per dur a terme el servei 

• Despeses en dietes, desplaçaments i transports. 

Cost del manteniment del mòdul de cogeneració: 2,1 €/hora 

Altres costos imprescindibles en l’explotació de qualsevol planta de cogeneració són els 
costos d’operació que inclouen els impostos, assegurances i personal d’oficina. Aquests 
s’han estimat, en base a l’experiència de la companyia en contractes similars, en 2.500 
€/any. 

9.3. Resultats econòmics 

A partir del càlcul d’ingressos i despeses de les plantes estudiades i la seva projecció al llarg 
de tota la vida prevista del projecte es crea el pla de negoci que permetrà calcular dels fluxos 
de caixa del projecte. 

Mitjançant els fluxos de caixa es calculen les diferents ràtios financeres que avaluen la 
rendibilitat del projecte: TIR, VAN  i Payback.   

Tal com mostra la taula, el càlcul dels fluxos de caixa s’han realitzat de la següent manera: 
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Taula. 9.2. Càlcul dels fluxos de caixa 

Taula. 9.3. Ratis financers del pla de negoci pel motor de 104 kWe 

 

CÀLCUL DELS FLUXOS DE CAIXA: 

+ INGRESSOS 

- DESPESES 

- AMORTITZACIONS 

= MARGEN EXPLOTACIÓ 

= BENEFICI ABANS IMPOSTOS (BAI) 

- IMPOSTOS (30%) 

= BENEFICI DESPRÉS IMPOSTOS (BDI) 

+ AMORTITZACIONS 

= FLUX DE CAIXA PROJECTE 

 

 

De totes les alternatives que s’han estudiat la planta de cogeneració de 100 kWe és la que té 
les ràtios financeres estudiades que ofereixen una més gran rendibilitat. Com es pot veure a 
la següent taula de les tres alternatives d’horari de funcionament estudiat la que rendibilitza 
millor la inversió és la que treballa 4.160 hores/any, és a dir, 16 hores/dia i 5 dies/setmana. 

 

COGEN 100 kWe Opció 1 Opció 2 Opció 3 

Hores funcionament 8.760 h/a 5.840 h/a 4.160 h/a 

TIR 0,7 % 1,8 % 3,7 % 

VAN -68 k€ -53 k€ -35 k€ 

Payback 16 anys 14 anys 12 anys 

 

 

Tal i com se’n deriva de les ràtios econòmiques calculades, la conjuntura legal actual no 
permet obtenir rendibilitats atractives en la construcció de la planta de cogeneració. A més a 
més, no és possible oferir a l’Hospital un descompte al preu de l’energia tèrmica. 
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Taula. 9.4. Condicions econòmiques necessàries per la rendibilitat del projecte 

9.3.1. Preu de venda necessari 

L’actual marc legal és temporal esperant una reforma integral del sector elèctric. Tal i com 
s’ha explicat en capítols anteriors, les administracions europees i espanyoles creuen 
decisivament en els beneficis de la cogeneració, ja que suposa un pilar fonamental en la 
reducció de consum d’energia primària i emissions de gasos d’efecte hivernacle, com  
també és part important per mantenir la competitivitat de gran part de la indústria.    

Així doncs, és d’esperar que el nou context que entri pròximament permeti obtenir 
rendibilitats atractives en aquests tipus de projectes, ja sigui a partir del restabliment de les 
primes elèctriques que existien amb el RD 661/2007, o bé, a partir d’un important augment 
del preu elèctric 

Amb l’objectiu de conèixer les condicions econòmiques necessàries en el futur marc legal 
per garantir la rendibilitat del projecte incloent un descompte del total de la demanda tèrmica 
de l’Hospital, s’ha calculat: 

• Cas autoconsum. L’augment percentual dels preus actuals de compra d’energia 
elèctrica en els 6 períodes.  

• Cas exportació a la xarxa elèctrica. Prima elèctrica per la venda d’energia elèctrica a 
la xarxa, considerada constant per totes les hores de l’any. 

Es considera projecte rendible el que permeti obtenir una TIR superior al 8% i amb un 
descompte de l’energia tèrmica del 10%. 

Els resultats obtinguts són els següents: 

COGEN 100 kWe – Opció 1: 8.760 h/a 

Cas Autoconsum Augment dels preus elèctrics per període 26% 

Cas exportació a xarxa 
elèctrica 

Prima elèctrica 106 €/MWhe 

COGEN 100 kWe – Opció 2: 5.840 h/a 

Cas Autoconsum Augment dels preus elèctrics per període 31% 

Cas exportació a xarxa 
elèctrica 

Prima elèctrica 119 €/MWhe 

COGEN 100 kWe – Opció 3: 4.160 h/a 

Cas Autoconsum Augment dels preus elèctrics per període 33% 

Cas exportació a xarxa 
elèctrica 

Prima elèctrica 134 €/MWhe 
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9.4. Inversió a realitzar 

A l’estudi econòmic s’ha estimat el pressupost de la inversió a escometre per la construcció 
de la planta de cogeneració i la seva posada en marxa. L’estimació que s’ha fet ha estat pels 
varis sistemes de la planta de cogeneració. 

A continuació s’adjunta el pressupost d’inversió de la planta seleccionada: 

  

Mòdul de cogeneració 123.000 €      

Motor de combustió

Alternador

Instal·lació mecànica mòdul

Instal·lació elèctrica i control mòdul

Instal·lació oli lubricació

Instal·lació gas natural

Altres sistemes

Amplicació línea de gas natural 4.000 €         

Muntatge mecànic 15.000 €       

Muntatge elèctric 15.000 €       

Obra civil 2.500 €         

Enginyeria 6.500 €         

Taxes i llicències 4.000 €         

TOTAL 170.000 €       
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10. Estudi mediambiental 

Des d’un punt de vista mediambiental, la cogeneració es troba en una posició favorable 
respecte les solucions convencionals de producció d’energia. En aquest sentit, aquesta 
tecnologia redueix el consum d’energia primària i les emissions de gasos contaminants. A 
més, la contaminació acústica està perfectament controlada i els residus generats són 
mínims. 

Des de ja fa anys i per tots aquests motius les diferents administracions han apostat 
clarament pels avantatges globals pel medi ambient que suposa la cogeneració, recolzant-
s’hi per assolir els objectius de reducció d’emissions.  

Així doncs, la cogeneració és una tecnologia d’alta eficiència que permet la producció 
d’energia, tan tèrmica com elèctrica, amb un consum de combustible sensiblement inferior al 
que es requeriria amb una solució convencional. Així doncs, la cogeneració permet obtenir 
un estalvi d’energia primària i, per tant, una reducció d’emissions de gasos contaminants. 

En el cas concret de la planta de cogeneració estudiada, el combustible utilitzat és el gas 
natural que es tracta d’un combustible que emet molt pocs gasos contaminants a 
l’atmosfera, amb molt baixos continguts d’òxids de nitrogen. Principalment els gasos 
contaminants emesos a l’ambient són el diòxid de carboni. 

El motor de combustió interna està integrat en un mòdul perfectament aïllat acústicament 
que permet controlar perfectament la contaminació sonora de la planta. A més a més, el 
motor incorpora un silenciador a la sortida dels gasos d’escapament que evita la propagació 
del soroll a través de les canonades dels gasos d’escapament. 

Els únics residus rellevants que genera la planta són l’oli de lubricació que és confinat en 
petits dipòsits i retirat pel fabricant del motor que tracta posteriorment segons la normativa 
vigent. 

Per tant, per totes les característiques exposades la cogeneració és una tecnologia 
respectuosa amb el medi ambient i que ha de tenir un paper destacat en el futur. 

10.1. Estalvi d’emissions CO2 

Malgrat el consum de gas, i d’emissions de CO2, a l’hospital augmenti, si s’observa 
globalment, el consum de gas per la generació tèrmica i la generació elèctrica (que en la 
situació de referència no hi és) es redueix sensiblement. 
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Pel càlcul d’estalvis d’emissions de CO2 s’agafa com a referència la situació convencional, 
és a dir, per la generació tèrmica les actuals calderes de gas de l’Hospital i per la generació 
elèctrica a partir d’un cicle combinat. 

El factor de conversió de gas natural i tones de CO2 emeses que s’ha utilitzat en el present 
càlcul correspon al publicat en l’informe de Gasos d’Efecte Hivernacle [11], i és el següent:  

 Factor conversió: 0,1814 tCO2/MWhPCS 

Les equacions utilitzades en el càlcul de les emissions de CO2 que s’emetrien en la 
cogeneració i en la situació convencional per a una determinada generació de calor i 
electricitat s’adjunten a continuació: 

a. Emissions CO2 situació convencional 

Generació tèrmica 

Generació elèctrica 

b. Emissions CO2 cogeneració 

On: 

 CO2: tones de diòxid de carboni emeses. 

 Calor: calor recuperat amb la planta de cogeneració. 

Electricitat: electricitat neta generada amb la planta de cogeneració. 

1814,0
9,0dimRe2 ×

×
=

entCaldn
Calor

CO  (Ec.  10.1) 

1814,0
9,0dimRe2 ×

×
=

entCCn
atElectricit

CO  (Ec.  10.2) 

1814,02 ×= ConsumGNCO  (Ec.  10.3) 
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Taula. 10.1. Reducció d’emissions de gasos efecte hivernacle 

 RendimentCald: Rendiment tèrmic mig de les calderes actuals de l’Hospital. 

 RendimentCC: Rendiment elèctric típic d’un cicle combinat. 

 0,9: factor de conversió PCI-PCS. 

 ConsumGN: consum de gas natural de la planta de cogeneració. 

La diferència entre la suma de les emissions de la situació convencional i les emissions en la 
cogeneració és l’estalvi d’emissions de CO2 obtingut amb la nova planta estudiada. 

A continuació s’adjunta una taula amb una comparativa de les emissions de CO2 per la 
generació de calor i electricitat de la solució adoptada segons una configuració convencional 
i segons la pròpia planta de cogeneració. 
 

Opció 1 Opció 2 Opció 3

Hores funcionament [h/a] 8.760 5.840 4.160

PLANTA DE COGENERACIÓ
Calor recuperat [MWhc] 897 600 434

Electricitat neta generada [MWhe] 840 560 399

Gas natural consumit [MWhPCS] 2.599 1.733 1.234

Emissions CO2 [tCO2] 472 314 224

SITUACIÓ CONVENCIONAL
a. Calderes aigua calenta

Calor produït [MWhc] 897 600 434

Rendiment tèrimc 94% 94% 94%
Gas natural consumit [MWhPCS] 1060 709 513

Emissions CO2 [tCO2] 192 129 93

b. Central Cicle Combinat
Electricitat produïda [MWhe] 840 560 399

Rendiment elèctric 52,5% 52,5% 52,5%
Gas natural consumit [MWhPCS] 1.777 1.185 844

Emissions CO2 [tCO2] 322 215 153

c. Total
Emissions CO2 [tCO2] 515 344 246

Estalvi emissions [tCO2] 43 29 22

ESTALVI D'EMISSIONS DE CO2 - PLANTA DE COGENERACIÓ 100 kWe
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Com es pot observa a la taula adjunta la instal·lació de la planta de cogeneració 
seleccionada suposa un important estalvi d’energia primària i emissions de CO2. 
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11. Conclusions 

L’objecte principal del present projecte era estudiar la viabilitat de la instal·lació d’una planta 
de cogeneració a un hospital dins d’un marc contractual tipus ESE de inversió i 
subministrament d’energia tèrmica i energia elèctrica. 

La cogeneració ofereix avantatges importants des del punt de vista mediambiental, ja que 
permet reduir globalment el consum de l’energia primària i les emissions de gasos 
contaminants, des d’un punt de vista de seguretat de subministrament energètic al sistema, 
estalviant inversions de la xarxa elèctrica, i a més és un motor d’inversió oferint competitivitat 
a les empreses ja que permet reduir la factura energètica. 

Malgrat els importants avantatges a nivell particular com a nivell col·lectiu, l’aparició del RDL-
1/2012 ha frenat en sec l’evolució de la cogeneració a Espanya. És tracta d’una mesura 
temporal que pretén frenar el dèficit tarifari elèctric i que està a l’espera d’una reestructuració 
general del sector energètic.  

Així doncs, es tracta d’una situació excepcional que no permet la rendibilitat d’aquest tipus 
de plantes. En el cas particular estudiat, la planta de cogeneració de 100 kWe, la millor opció 
entre les estudiades, no permet oferir un descompte de l’energia tèrmica a l’Hospital i, a 
més, la rendibilitat no assoleix els mínims exigibles.  

De cada planta estudiada també s’ha calculat el programa de funcionament òptim, essent 
aquest el que la planta funciona durant tot l’any 16 hores al dia i 5 dies a la setmana. 
Precisament, aquest funcionament coincideix amb els períodes elèctrics que tenen un preu 
de venda més alt.  

La situació legal actual obliga a una configuració de la planta en autoconsums, venent 
l’energia elèctrica a l’Hospital i els excedents, en cas d’haver-n’hi, s’aboquen a la xarxa 
elèctrica. En un context actual en què els preus elèctrics tenen una tendència clarament 
alcista, suposa un augment continuat de la rendibilitat. 

Davant aquesta situació temporal s’ha calculat les condicions econòmiques necessàries per 
obtenir una rendibilitat mínima assumint un descompte del total de la demanda d’energia 
tèrmica. Per un costat, s’ha calculat l’augment dels preus dels períodes elèctrics necessari i, 
per altra costat, la prima constant necessària. Els resultats obtinguts són que per la planta de 
100 kWe el millor programa de funcionament és el que treballa 24 hores al dia i 7 dies a la 
setmana, amb un 26% d’augment de les tarifes actuals o una prima elèctrica del 106 
€/MWhe. 
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Després d’un estudi exhaustiu de les tecnologies existents en plantes de cogeneració per a 
demandes energètiques de l’ordre de l’Hospital, s’ha conclòs que la millor opció és el motor 
de combustió interna integrat en un mòdul amb la majoria d’equips de la planta de 
cogeneració. 

El pròxim pas a realitzar en el present projecte és l’actualització de l’estudi una vegada hagi 
hagut la reestructuració del sector elèctric i el marc econòmic de la cogeneració estigui, de 
nou, definida. 
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